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Tisztelt tápiógyörgyeiek!

Tápiógyörgye Község Önkormány-
zatának képviselő testülete elfogadta a 
2022. évi költségvetését. A költségve-
tést 869.541.000 Ft kiadással terveztük, 
melyet meghatározott az önkormányzat 
kötelező feladataiból, a jogszabályok 
által előírt és a település üzemeltetésé-
ből fakadó kiadások, és az intézmények 
biztonságos működtetéséhez szükséges 
költségek. Költségvetésünk szűkös, na-
gyon kis mozgásteret enged, felújítások-
ra, beruházásokra csak igen szerényen 
költhetünk. Hiányzik a büdzsénkből az a 
30 millió Ft, melyet a pandémia elleni vé-
dekezés címén elvont a kormány minden 
magyar településtől.

Tervezésünknél figyelembe vettük, 
hogy tavaly óta a beruházások, felújí-
tások átkerültek a GAMESZ Nonpro-
fit Kft-hez. A GAMESZ feladatai között 
ebben az évben tovább folytatja a piac 
tér építését, a Bartók Béla úti lakások 
tetőszerkezetének felújítását, a telepü-
lés úthálózatán a KRESZ táblák cseréje, 
az Önkormányzat útjainak kátyúzása, 
az áprilisban kezdődő Virágos Bölcsőde 
építési területének előkészítése, az Ön-
kormányzati (Szelei út mellett található) 
temetőben járda kiépítése, újparcellázá-
sok, és a régi Fakanálgyár fel nem újított 
részében a belső munkálatok kivitelezé-
se.

Mindezek mellet soha ilyen kevesen 
nem dolgoztak a közmunka programban, 
így a település fenntartási feladatainak 
ellátása, mint például a kaszálás, több 
időt vesz majd igénybe. Folytatni szeret-
nénk a mezőgazdasági programunkat is. 

Az elmúlt hetekben nagyon sok egyez-
tetést és tervezést követően, több kon-
zultáció után a Belügyminisztérium 
támogatta a Képviselő-testület által is 
elfogadott Gazdaságélénkítő programot, 
amelyen belül kettő, teljesen kidolgozott 
és reális programtervet tettünk le az el-
lenőrök elé. A programtervek a strand és 
tábor turisztikai célú fejlesztését, vala-

mint a pokoltanyai tornyos épület reno-
válását célozták. A Belügyminisztérium 
következő döntésére részletesebben el 
kell készítenünk a strandon kialakítandó 
gyermek/pancsoló medence és annak 
megújuló energiával történő fűtésének, 
a strand házainak felújítása, téliesített 
foglalkoztatónak, parkoló építésének és 
a teniszpálya felújításának terveit. Ami 
számomra külön öröm, hogy elfogadták 
a pokoltanyai tornyos épület felújításá-
nak programtervét és látnak benne lehe-
tőséget.  

Heteken belül elkezdődik a bölcső-
de építése. Határidőre beadtuk az első 
mérföldkő elszámolását, most pedig az 
országos közbeszerzés kiírása van fo-
lyamatban. Ez alapján fog eldőlni, hogy 
mely cég végezhetik el a kivitelezést. A 
közbeszerzési szakértőnk Göndör Gá-
bor, a Gesztorház Kft. ügyvezetője, a 
műszaki ellenőri feladatokat pedig Fehér 
Gábor, az F+H Kft. ügyvezetője látja el. A 
következő oldalakon láthatják a terveket 
színes formában, azt ahonnan indultunk, 
hogyan készítettük elő a területet, és mit 
szeretnénk kialakítani 2023 májusára. 
Ez a beruházás összesen 286.252.201 
forintból fog megvalósulni, nagyon re-

mélem és bízom benne, hogy sok-sok 
györgyei kisgyerek örömére épül. Hete-
ken belül elkezdődik a bölcsőde építése. 

Elkészült a műfüves focipálya melletti 
erőpark. A következő hetekben tervez-
zük a környezet szebbé tételét, illetve a 
járdák kiépítését. Mindettől függetlenül 
már használatba lehet venni, és remé-
lem minél többen tudják a szabadidejü-
ket itt eltölteni.

Végül szeretném Önökkel megoszta-
ni, hogy Tápiógyörgye Község Önkor-
mányzata kész fogadni az éppen Uk-
rajnában zajló háború menekültjeit. Úgy 
vélem, hogy a leghatékonyabban most 
azzal tudunk segíteni, ha hajlékot nyúj-
tunk számukra, ahol tudnak emberi kö-
rülmények között aludni és tisztálkodni. 
Egy családot már jelen sorok írásakor 
is fogadtunk, a továbbiakban az Ifjúsági 
Tábor fűtött házaiban tudjuk őket elszál-
lásolni. Segélyszervezetekkel felvettem 
a kapcsolatot annak érdekében, hogy 
szervezetten, célirányosan tudjunk segí-
teni. További fejleményekről a Facebook-
profilomon fogok tájékoztatást adni. 

Varró István polgármester
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Önkormányzati tájékoztató

Tisztelt Választópolgárok!
A 2022. április 03. országgyűlési képvi-

selő választás és népszavazás alkalmá-
val Tápiógyörgyén a 4 szavazókörben az 
alábbi bizottsági tagok fognak dolgozni.
001 szavazókör - Általános Iskola

Gál Szilvia Julianna tag
dr. Lovas László tag
Farkas-Pál Andrea tag
Tóthné Theisz Kitti jegyzőkönyvvezető
Nagy-Gál Adrienn póttag
Velkei Ferenc póttag

002 szavazókör - Aréna
Baliczki Károlyné tag
Petró Ferencné tag
Lesták Fanni tag
Nagyné Bíró Adrienn jegyzőkönyvve-

zető

Petrovics Józsefné póttag
Barna Ágnes póttag

003 szavazókör - Művelődési Ház
Tóth Lászlóné tag
Boda Lászlóné tag
Bíró Attila tag
Gál Szilvia jegyzőkönyvvezető
Vargáné Baliczki Bernadett póttag
Lovas Viktória póttag

004 szavazókör - Zeneiskola
Szabó Attila tag
Bálint Tímea tag
Varga Tímea tag
Batu Andrea jegyzőkönyvvezető
Bíró Attiláné póttag
Szarvasné Balogh Zsuzsanna póttag
A választással kapcsolatos teljes, rész-

letes tájékoztatást a www.valasztas.hu 
oldalon találhatnak. Itt lehetőségük van 

ügyfél kapu nélkül is átjelentkezni, vagy 
mozgó úrnát kérni. A pandémia miatti in-
tézkedésekre való tekintettel, a Művelő-
dési Házban, nem az előcsarnokban, ha-
nem a Nagyteremben lesz a szavazókör. 
A jelöltek – pártok, egyéni országgyűlési 
képviselő jelöltek - delegálhatnak márci-
us 31. napjáig a szavazatszámláló bizott-
ságba tagokat.

Akik 2019. október 13. után töltötték a 
18. életévüket, azok a 2022. április 03. 
napján megtartandó választáson és nép-
szavazáson fognak először élni választó-
jogukkal.

Turóczi István Zoltánné
jegyző, Helyi Választási Iroda veze-

tője
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Emléksorok Petényiné Hamar Márta tanítónő halálára

A szívfájdalom emlékszavai Petényiné 
Hamar Márta tanítónő hamvai fölé

Mártikám, oly sok éve szunnyadt a 
fájdalom lelkünkben érted, amely halá-
lod hírére mély gyásszá lényegült – s 
most szomorúsággal szívünkben gyűl-
tünk köréd emlékedet, kedves valahai 
lényedet, kartársi mosolyodat, tanítói 
erényeidet, minket is gazdagító élet-
utadat megidézni, előtte fejet hajtani. A 
saját múlandóságban tetszelgő Időben 
a feledésből emlékedet kimenekíteni.  

Györgyeiek százai siratnak most Té-
ged, vigaszt üzenő, együttérző szavak 
szállnak családod felé, eddig szunnya-
dó szép emlékek kelnek életre Rólad 
valahai tanítványok lelkében, szülők re-
begnek hálát a sorsnak, mert melletted 
gyerekeik biztonságban és szeretetben 
cseperedhettek, kartársaid szomorún 
idézik meg azt a sokszor visszaálmo-
dott békebeli negyedszázadot, amelyet 
a nevelőmunka örömökkkel vigasztaló 
lázában együtt tölthettek Veled, mindig 
a  mosolyos barátság, az életigenlő 
akarat, a szakmai alázat és az emberi 
kedvesség  lényedből áradó varázsá-
ban. Én 25 év Veled megélt gyerek-
zsivajos hétköznapjaiban és ünnepein 
mindig a tettek lázában égő, biztatást 
üzenő, okosan érvelő, határozott kar-
társnőt érezhettem magam mellett, süt-
kérezve szemeid derűt, életerőt üzenő 
sugarában.... És másfél évtized ván-
szorgott el fájdalmas hiányoddal... Ki-
sírt szemek könnyfátyolos fájdalmával 
vádolom a Sorsot (a költő szavaival szi-
szegem feléje) : nézzen a szemembe! 
– „Hogy rendülne bele e mohó, emlék 
néküli tenyészet, az egek mirigyrend-

szere, s e megváltatlan földi lét...”  – 
mert elvette Tőled a reményt, életed 
delén megfosztott hivatásodtól, vágya-
idtól, attól, hogy dolgos életed eredmé-
nyeit learathasd, hogy majdan felette a 
megszolgált,  pihentető, békés öregség 
megelégedettséget ajándékozó bol-
dogságában  örvendezhess.  Didergős 
jelenünkben erre gondolva most tehe-
tetlen szomorúság  száll szívünkre, - de 
közöttünk hagyott mosolyod szívünket 
most is átmelegíti. 

 Márti, - tudnod kellene, hogy lélek-
ben hányszor indított minket feléd az 
élményidéző emlékezet!  Az itt Veled 
Györgyén és iskolánkban megélt törté-
netünk a didergető jelenünkből a szom-
jazott mesék valahai csodavilágába 
vezet. Mesét írtunk mi Veled, s mesét 
írattál velünk Márti, - aki 1981. tava-
szán mesébe illő királylányként  jöttél 
ide szépséges fiatal pesti lányként, 
csodamosolyod varázsával, szerelme-
sen. És Csabával (királyfiddal)  itt kép-
zelted eltölteni, munkában-örömökben 
megélni a titeket, lelkes fiatalokat re-
ménységgel, szép kihívásokkal  bíztató 
életet. Megtisztelted ezzel falunkat, és 
a falu is megtisztelt Titeket, lehetősé-
geit jövője jól felfogott érdekében biz-
tatón szórva Rátok. Mint egy tucatnyi 
kedves fiatal tanítónőre azokban az 
években még, akik éppoly derűvel jöt-
tek, s akiket e falu szintén befogadott, 
szállással kínált és reményét-esélyét 
nyujtotta annak, hogy majdan itt saját 
otthont teremthetnek. Általuk is lett pél-
dásan élhetőnek tartott és irigyelt köz-
ség és közösség Tápiógyörgye.  

 És együtt néhány év múlva a szü-
lőkkel s veletek új iskolát építettünk, 
berendeztük, azt büszkén a miénknek 
tudtuk, mert az a falunk iskolája volt, 
mi a falu iskolája voltunk, figyelmé-
től, gondoskodásától övezve minden 
helybeli embernek  - és jó volt itt élni 
és jó volt tanítani... - élvezni gyereke-
ink önfeledt boldogságát, a szülők fe-
lénk áradó tiszteletét, a biztonságot, 
a szabadság  röptető érzetét - nem 
ismerve  félelmeket... Te a testületünk 
biztonság-vezérlő embere voltál, örök 
bátorító gesztusokkal, érdekeinket és 
jogainkat szakszervezeti vezetőként 
dacos elkötelezettséggel megharcol-
va, ünnepeinket díszítő készségekkel, 
kézműves csodáiddal, közös énekek 
andalítón kedves dallamaival ellágyít-
va, megszervezve, előkészítve, meg-
tisztelve. (Régi mesékre emlékszel-e 
még? Volt egyszer rég...) És mi ezeken 
a minket sorsban-lélekben összeépítő 
ünnepeken mindig megajándékoztuk 
megerősítettük és megöleltük egymást. 

Ennek a nevelői közösségnek szakmai-
szellemi-lelki összekovácsolásában, 
a családmelegség éltető érzeteiben 
elévülhetetlen érdemeid vannak. Ha 
beléptél a nevelői szobába, akkor re-
ményfényt kapott a hétköznapiság min-
den küzdelmes sóhaja és mozdulata, 
minden fárasztó iskolai léleknehezéke. 
(Hallani vélem a hangodat még... – volt 
egyszer rég... – egyszer rég...)

 Ezen évek közben rengeteg mun-
kával, fáradhatatlan energiákat éget-
ve boldog szeretetben ti új házatokat 
építettétek, kertetek a rendezettség, 
szorgalom és szakértelem példáját 
adta. Anyai szerepedben okos-szép 
gyerekeid, Nándi és Sára nevelésében 
kiteljesedett életed. Mindezek mellett a 
község közéletében komoly feladatokat 
vállaltál, elnöke voltál a fúvós egyesü-
letnek, önkormányzati képviselőnek 
választottak, ahol a szociális ügyek 
lelkes gondozója, a rászorulók mindig  
elkötelezett segítője voltál, a létezés 
lélekútjainak mindig a baloldalán  ha-
ladva. Érezted talán, hogy sűrűn kell él-
ned, mert így tudod csak családodnak, 
iskoládnak, faluközösségnek a magad 
önégető energiáit a gazdagító ember-
séges szép jövendő szolgálatába állí-
tani. Mert mindannyian gazdag-biztos-
szabad jövendőt álmodtunk akkor. 
Mindezt most a hamvaidat szomorú 
szívvel körülállók, a Tőled búcsúzók 
nevében megköszönöm Neked Márti!

Mesébe illő életút ez... – és mert a 
mesék a gonosz mellett a hősöket is ki-
termelik, - hát a Téged évekig szeretet-
melegséggel ápoló-gondozó családtag-
jaid e falu szemében a mindennapok 
hőseivé váltak.  Te pedig legyőzted a 
gonoszt, Márti, hiszen kedves lényed, 
őszinte emberséget és mosolyos-bízta-
tó szeretetet osztó életed, munkád, ér-
tékteremtő, majd szenvedő évtizedeid 
okán örökre e faluközösség emberinek 
szívébe költöztél. Szerettünk Téged 
Márti, - és szeretünk most is! Dúdoljuk 
a régi szívsajdító dallamot neked is, aki 
ezt a mesét ránkosztott felemelő sze-
repeinkkel örökül hagytad nekünk.... 
- Álmodj királylány!... - ahogy a mesé-
ben volt régen... Köszönjük, hogy vol-
tál!  Álmodj hát... – és adjon álmaidnak, 
meggyötört lelkednek-testednek a vég-
telen-parttalan Idő a györgyei emberek 
emlékezetében megtartó, nyugalmas, 
örök menedéket. 

Nagy Zoltán – volt (és örökké em-
lékeinkben Téged megtartó) kar-
társaid, valahai tanítványaid és a 
györgyei emberek nevében Tápió-
györgyén, 2022. január 15-én.



Tápiógyörgye Község Ön-
kormányzatának választott 
képviselői közül ezúttal Szabó 
Tünde alpolgármesterrel készí-
tettünk interjút, megkérdezve őt 
képviselői pályájának eddigi ta-
pasztalatairól, a községet érintő 
éppen aktuális ügyekről.

Harmadik ciklusát töl-
ti képviselőként és egyben 
alpolgármesterként. Milyen 
motivációs tényezők alapján 
jelöltette magát ismét? Mi-
lyen elvi és gyakorlati célokat 
tűzött ki az újabb öt évre néz-
ve önmaga számára?

2019-ben immáron harma-
dik alkalommal gondolkodtam 
el azon, hogy induljak-e a he-
lyi választásokon. Mire vagy 
kire hallgat ilyenkor az ember, 
melyek azok a dolgok, melyek 
megkönnyítik esetleg megne-
hezítik a döntését és mi moti-
válhatja arra, hogy újra „ring-
be szálljon”? Az első dolog, a 
belső hang: szükségem van-e 
erre, bírom-e, kell-e ez nekem? 
Képviselőnek lenni sokak sze-
mében nem szimpatikus stá-
tusz, de legalább van /vannak 
valakik, akiket lehet szidni ha 
nem úgy alakulnak a község 
dolgai. Az ember egyfajta ver-
bális pofozóbábbá alakulhat, 
hiszen valljuk meg őszintén 
kritizálni sokkal egyszerűbb 
egy ilyen tevékenységet, mint-
sem észrevenni a jó dolgokat 
és dicsérni. Szóval a „kell-e ez 
nekem” kérdés leginkább erre 
a negatív megítélésre  vonat-
kozik és ez az, ami engem min-
dig elbizonytalanított ebben a 
döntésben. Viszont számomra 
többet nyomnak a latban a po-
zitív megerősítések, az:  -Ugye 
indulsz ismét? Jól csinálod! 
Mindenképp folytasd! Fontos 
a munkád! megnyilvánulások. 
Szóval belső és külső motiváci-
ós tényezők alapján jelöltettem 
magam ismét; az önmagamba 
vetet hit, erő mellett az engem 
megerősítő, és előre vivő véle-
mények segítettek abban, hogy 
újra induljak.

Elvi és gyakorlati célok? 

Fontosnak tartottam és tartom, 
hogy nem szeretném, ha rutin-
szerűvé válna a képviselői tevé-
kenységem, azaz a tudatos és 
felkészült döntéshozatalt a kü-
lönböző kérdésekben elvárom 
saját magamtól, ha nem értek 
valamit tájékozódom, kérdezek, 
és nem felejtem el, hogy az 
éremnek két oldala van.

Milyen állandó és alka-
lomszerű feladatokkal jár az 
alpolgármesteri tisztsége? 
Mely területeken tevékeny-
kedik a legszívesebben? 
Megesett már, hogy a polgár-
mestert kellett helyettesítenie 
bizonyos helyzetekben?

Az alpolgármester feladatait 
a polgármester határozza meg. 
Az első két ciklusban-amíg nem 
volt kulturális bizottság- a leg-
főbb feladatom az éves prog-
ramtervezet összehangolása 
volt egy személyben. Most a 
legutolsó választás óta ez már 
nem egyszemélyes feladat, hi-
szen megalakult és működik a 
kulturális bizottság. is. Így több 
nézőpont alapján tudunk mérle-
gelni és több vállon nyugszik a 
felelősség. Alpolgármesterként 
minden bizottsági ülésen részt 
kell vennem tanácskozási jog-
gal, azaz a pénzügyi, szociális 
és kulturális bizottsági üléseken 
és természetesen a testületi 
üléseken.  Leginkább a kultu-
rális területen tevékenykedem 
legszívesebben-számomra ez 
a legszínesebb terület- de a 
foglalkozásomból adódóan a 
szociális kérdések, problémák 
is közel állnak hozzám. A pol-
gármestert különböző esetek-
ben kellett már helyettesítenem:  
a legtriviálisabb ha például 
szabadságon van.  De helyet-
tesítettem már képviselőtestü-
leti ülésen, kistérségi-társulási 
üléseken, annak idején csator-
názással kapcsolatos ülésen, 
rendezvényeken illetve a test-
vértelepüléseken.

Hogyan koordinálja az ön-
kormányzat és a civil szerve-
zetek közötti kapcsolatápo-
lást? Miben tud segítséget 
nyújtani számukra? Hogyan 
viszonozhatják az egyesüle-
tek az önkormányzat támoga-
tását?

Az elmúlt 2 év a covid miatt 
nem kedvezett a közösségi 
életnek és ezzel együtt a civil 
szervezetek munkájának sem.  
2020-ig minden év elején ösz-
szeültünk a civil szervezetekkel, 
intézményvezetőkkel és min-
denki elmondta, hogy milyen 

programot szeretne abban az 
évben megvalósítani, ehhez 
esetleg milyen önkormányzati 
segítséget igényel vagy melyik 
más civil szervezet segítségét.  
Így a civil programtervekből és 
az állami ünnepségekből, ön-
kormányzati illetékességű prog-
ramokból összeállt egy egész 
éves terv, melyet egy táblázatba 
foglaltunk és felraktunk a hon-
lapra. Ez a megbeszélés mindig 
egy kiindulási és tájékozódási 
pontot nyújtott a civil szerve-
zetek számára, ez egyfajta se-
gítséget jelentett részemről, de 
később a szervezések során 
is készséggel álltam a hozzám 
fordulók szolgálatára, egyfajta 
összekötő kapocsként az ön-
kormányzat és az egyesületek 
között. 

2020-ban minden megválto-
zott. Sajnos a vírus miatt törölni 
kellett nemcsak a már megszo-
kott terveket, de a községünk 
800 éves fennállására tervezett 
programokat is. Korlátozások, 
bezárkózás és a közösségi élet 
elsivárosodása lépett a képbe. 
Az idei év is bizonytalanságok-
kal indult, így elmaradt az év 
eleji egyeztetés az egyesüle-
tekkel, de reménykedünk, hogy 
kifelé lábalunk ebből az idő-
szakból. A Majálist és a Faluna-
pot tervezzük, a fellépőket már 
lefixáltuk, úgyhogy pozitívan 
tekintünk a jövőbe.  Nálunk a 
civil szervezeteknek köszönhe-
tően sokféle és változatos prog-
ramok közül választhattak az 
érdeklődők, és itt rejlik a válasz 
ezen etap utolsó kérdésére: az 
egyesületek az önkormányzat 
támogatását a különböző prog-
ramok megszervezésével vagy 
egy adott programban való aktív 
közreműködéssel viszonozhat-
ják. Nem kell itt minden eset-
ben nagy dolgokra gondolni: a 
Majálison a főzőversenyen való 
részvétel is mutathatja, hogy 
egy adott egyesület a község/
közösség szerves részeként 
definiálja önmagát. De Györ-
gyén azért nemcsak erről van 
szó: a különböző versenyek, 
sportolási- edzési lehetőségek, 
zenés programok, könyvbemu-
tatók, játékos vetélkedők, közös 
rajzolások, színházi estek, elő-
adások igen magas színvonalú 
kikapcsolódási , rekreálódási és 
kulturális lehetőségeket nyúj-
tanak az érdeklődőknek. Azt 
hiszem, csak a fanyalgók nem 
találnak maguknak semmi jót itt 
Tápiógyörgyén.

Köztudott, hogy gyermek-

kora óta a Tápiógyörgyei If-
júsági Fúvószenekar tagja és 
az őt támogató egyesületben 
is szorgalmasan tevékenyke-
dik. Milyennek látja napjaink-
ban a zenekar és a zeneiskola 
helyzetét? Adódnak-e nehe-
zen megoldható problémák? 
Miben segíthet az önkor-
mányzat?

10 évesen íratkoztam be a 
Zeneiskolába konkrét célokkal: 
1.klarinétozni fogok 2. kiderí-
tem, hogy hogyan lehet olyan 
összhangban levegőt venni 
egy-egy zenekari darab meg-
szólaltatása közben. Az én 
időmben menő volt zenélni, ze-
nekarosnak lenni. Mi, akik be-
lenőttünk a kisdobos és üttörő 
létbe attól éreztük hasznosnak 
magunkat ha egy adott közös-
ség aktívan tevékenykedő ré-
szei voltunk. Az adott szónak 
ereje volt, döntéseinkért már 
kiskoruntól kezdve felelőssé-
get vállaltunk és úgy éreztük, 
hogy ha nem megyünk el egy 
próbára, akkor nemcsak ma-
gunknak ártunk, hanem egy 
egész csapat munkáját vesszük 
semmibe. Közösségi emberek 
voltunk. Az iskolában gyakran 
hallottuk- én például felsősként 
Zsuzsa nénitől, az osztályfőnö-
kömtől- hogy tanuljunk zenét, 
mert az jó dolog. Sokan voltunk 
zeneiskolások, rengeteg pozitív 
élményt adott ez a lehetőség.

A mai gyerekek már nem 
ebbe a közösségi létezésbe 
nőttek bele. A liberalizáció tér-
hódításával sokkal inkább az 
egyén, az egyéni érdekek vál-
tak fontosabbá. A mai gyere-
kek- tisztelet a kivételnek,- nem 
vállalnak felelősséget a saját 
döntésükért és a legkisebb 
szívfájdalom nélkül kihagynak 
egy zene-szolfézsórát vagy ze-
nekari próbát ezzel semmibe 
véve a tanáraik és a közösség 
munkáját. Kevesebb gyerek 
jár zeneiskolába, mint az én 
időmben, nagyobb a lemorzso-
lódás, nincs kitartás. Sajnos 
sokszor a szülő sem noszogat-
ja a gyermekét a gyakorlásra, 
az óralátogatásra, arra, hogy 
legalább egy elkezdett tanévet 
befejezzen.  A „nagy” zenekar 
utánpótlása akadozik, örülünk, 
ha egy-egy tanuló bekerül hoz-
zánk és az általános iskola el-
végzése után meg is marad. Ez 
nemcsak helyi probléma; idő-
sebb zenésztársaimmal több-
ször „segítettük” ki a környező 
zenekarokat. Az utánpótlás 
hiánya mindenütt érezhető , 
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de ennek ellenére  elmondhat-
juk azt, hogy mi a kis községi 
zenekar még mindig ki tudtunk 
állni magunk- ha olykor csak 
maroknyian is-, míg nagyobb 
városi zenekarok több helyről 
hívnak „erősítést” egy-egy fel-
lépésre. A zeneiskola is küzd a 
tanárhiánnyal, mint az iskolák 
is, helyettesítőkkel meg tudják 
oldani az oktatást, de ez nem 
a legoptimálisabb megoldás.  
A zeneiskolai oktatás a KLIK 
hatáskörébe tartozik, az önkor-
mányzatnak így itt nincs lehe-
tősége a segítségre. Támogató 
együttműködését a Tápiógyör-
gyei Ifjú Fúvósokért Egyesület 
segítésével tudja kamatoztatni, 
melyben az Egyesület megala-
kulása óta tevékenyen és aktí-
van részt vesz.

A Tápiógyörgyei Pszichi-
átriai Betegek Otthonában 
végzett főállású munkaköre 
mellett szakmai végzettségé-
nek megfelelően gyógypeda-
gógus konduktori feladatokat 

is ellát az általános iskolában. 
Mit jelent ez pontosan?

1998-ban végeztem a Pető 
András Intézetben. Akkor még 
önálló oktatási intézményként 
nem működhetett a Pető Inté-
zet így a tanítóképzővel társult, 
ennek megfelelően kettős dip-
lomát szereztem, a végzettsé-
gem: Konduktor-általános isko-
lai tanító.

 2001 nyaráig dolgoztam 
Budapesten, a Pető Intézet 
Villányi úti részlegén, az iskola 
tagozaton konduktor –tanító-
ként, majd hazajöttem és itthon 
helyezkedtem el a Pszichiátriai 
Otthonban, mint mentálhigiénés 
asszisztens. Kb. 10 évvel ez-
előtt Ilonka Zoltán keresett meg, 
hogy lenne egy mozgássérült 
kislány az iskolában, akinek 
mozgásfejlesztő órákat kelle-
ne tartanom, vállalnám-e ezt a 
feladatot. Mondtam neki, hogy 
ez csak az Otthon vezetőjének 
beleegyezésével történhet. Az-
óta van az iskolával megbízá-

si szerződésem, mint óraadó 
tanítónak. Az iskolában töltött 
időmet a főállásomban termé-
szetesen le kell dolgoznom. Je-
lenleg 2 tanítványom van, nekik 
heti 3 órában tartok mozgásfej-
lesztést a konduktív pedagógia 
szemléletében.

Végezetül, képviselői te-
vékenysége során, milyen 
egyéb ügyekben tudta az el-
múlt években az önkormány-
zat munkáját segíteni? Milyen 
célokat szeretne a közeljövő-
ben megvalósítani?

Képviselőként, képviselői 
hatáskörben tudom az önkor-
mányzat munkáját elsősorban 
segíteni, azaz felkészülten részt 
veszek az üléseken, tevéke-
nyen részt veszek a különböző 
programokban, koordinálok, ha 
kell, irányítok. Egyéb ügyekben, 
mint jó állampolgár befizetem a 
helyi adót (IS), a szemetemet 
a kukába dobom, a kutyámat 
nem engedem kóborolni, tisz-
tességgel elvégzem a munkám 

és tisztességre nevelem a gyer-
mekem. Viccesnek hangoz-
hat, de sokan nem gondolják 
ezeket a dolgokat evidensnek. 
Konkrét –önálló- célkitűzéseim 
nincsenek, a képviselő testület 
egységben gondolkodik a tele-
pülést érintő ügyekben, nálunk 
nincsenek úgy részekre bont-
va a feladatok, mint pl a svájci 
testvértelepülés esetében, ahol 
minden képviselőnek van egy-
egy adott szakterülete, ame-
lyért felelős. Ebben az esetben 
egyszerűbb lenne, sőt szüksé-
ges is, önálló célokat megfo-
galmazni.  Ami továbbra is cél-
ként lebeg a szemem előtt az 
a megfelelően felkészült, több 
szempontot figyelembe vevő, 
a település javát szolgáló, fele-
lősségteljes döntéshozatalban 
való aktív részvétel.

Köszönöm a válaszokat.

Az interjút készítette:
Németh Csaba

Tisztelet gépjármű tulajdono-
sok!

1. A gépjárműadó 2021. ja-
nuár 1-jétől a NAV-hoz tartozik 

2021. év elejétől az önkor-
mányzati adóhatóságok helyett 
a NAV vette át a belföldi gép-
járművek adójával kapcsolatos 
adóztatási feladatokat. 

2021-ben a NAV a gépjármű-
adóról határozatot küldött az 
adózóknak. Ameddig az ebben 
meghatározott gépjárműadó-
kötelezettség nem változik, a 
NAV az éves gépjárműadóról 
csak értesítést küld, új határo-
zatot nem. 

Mikor és hogyan kell megfi-
zetni a gépjárműadót? 

Az éves gépjárműadót fő-
szabályként két egyenlő rész-
letben kell megfizetni. 

A 2022-es évben az adófize-
tés határideje: 

• az első félévi részletet már-
cius 15-ig, 

• a második félévi részletet 
szeptember 15-ig 

kell megfizetni. 
Az összeget a 410-es adó-

nemhez tartozó, 10032000-
01079160 számú NAV Belföldi 
gépjárműadó bevételi számlára 
kell befizetni. Banki átutalásnál 
az átutalási bizonylat közle-
mény rovatába az adószámot 
vagy az adóazonosító jelet kell 
beírni. Ha ez elmarad, akkor a 
NAV nem, vagy csak késedel-
mesen tudja a befizetett össze-
get a befizetőhöz kapcsolni. 

2022-ben forintra pontos ösz-
szegben kell megfizetni a gép-
járműadót. 

Ennek oka, hogy 2022. ja-
nuár 1-jén módosul az adózás 
rendjéről szóló törvény, és a 
gépjárműadó bekerül azon 
adónemek közé, amiket kerekí-
tés nélkül kell megfizetni.1 

Hogyan lehet bejelenteni a 
mentességet, a szünetelést? 

A mentességek, kedvezmé-
nyek, szünetelés bejelentésére 
a NAV a GJADO-adatlapot2 
rendszeresítette. 

A nyomtatvány elektroniku-
san elérhető a NAV honlapján 
az Általános Nyomtatványkitöl-
tő Keretprogramban (ÁNYK), 
illetve a NAV honlapján közzé-
tett Online Nyomtatványkitöltő 
Alkalmazás (ONYA) portálon 
is 3. 

Az ÁNYK-ban kitöltött nyom-
tatványt elektronikus feladásra 
megjelöléssel közvetlenül be-
nyújthatja a NAV-hoz. 

A kitöltött nyomtatványt 
kinyomtatva, postán is el-
juttathatja a lakóhelye, 
székhelye szerint illetékes 
NAV-igazgatósághoz.

További részletekért ke-
resse fel: https://nav.gov.hu/
ugyfeliranytu/nezzen-utana/
inf_fuz/2022

Tápiógyörgye, 2022. február 
23.

Turóczi István Zoltánné
jegyző

Gépjárműadó
Tisztelt Szülők!
Kérjük, hogy amennyiben az 

Ön gyermeke jogosult a rend-
szeres gyermekvédelmi támo-
gatás igénybevételére, de nem 
igényelte meg, akkor ezt rövid 
időn belül tegye meg a Polgár-
mesteri Hivatal szociális ügyin-
tézőjénél, ha mégsem akkor a 
gyermek étkezése térítési díj 
fizetését vonja maga után.

Tájékoztatjuk, hogy a térítési 
díjak befizetése utólag történik 
az általános iskola által a Pol-
gármesteri Hivatal Pénzügyi 
Osztályára leadott étkezési 
nyilvántartás alapján. Ameny-
nyiben étkezéssel kapcsolatos 
kérdés merül fel, kérjük, hogy 
keressék bizalommal az iskola 
titkárságát.

A térítési díjak befizetésének 
időpontjai minden hónapban 
eltérők. Az általános iskolás 
gyermekek szüleinek minden 
hónap elején küld az iskola egy 
tájékoztatást a befizetendő ösz-
szegről és a befizetés időpont-
jairól. Az óvodás gyermekek 

az óvodapedagógustól tájéko-
zódhatnak. A befizetési napok 
minden hónapban kifüggesz-
tésre kerülnek az intézmények 
hirdetőtáblain.

Fizetés: 1. Személyesen az 
előre meghatározott időpon-
tokban Tápiógyörgye Község      
Polgármesteri Hivatalának 
pénztárában.

Pénztár nyitvatartás:
Hétfő, kedd, szerda, csütör-

tök 8:00-11:30, 13:00-15:00
Pénteken nincs ügyfélfo-

gadás. 2. Átutalással történő 
kiegyenlítésére is az alábbi 
számlaszámra:

Bankszámlaszám:
6 5 2 0 0 0 1 2 - 1 0 0 1 0 6 0 8 -

00000000 (Takarékbank Zrt.)
Bankszámla megnevezése: 

Tápiógyörgye Községi Konyha 
és Étterem

(A beazonosításhoz szük-
séges a gyermek nevének és 
osztályának feltüntetése!)

Turóczi István Zoltánné
jegyző

Az iskolai étkezési díjak befizetése

Strandbüfé üzemeltetésének joga kiadó!

Tápiógyörgye Község Önkormányzata kedvezményesen, 
jelképes összegért, bérbe kívánja adni a Kastély Strandfürdő és 
Ifjúsági Tábor területén lévő büfé üzemeltetésének jogát. Aján-
latokat a Polgármesteri Hivatal titkárságán személyesen vagy 
e-mailben a tapio@t-online címre kérjük leadni 2022.04.30-ig. 
Érdeklődni munkaidőben Nagyné Bíró Adriennél a 06-53-383-
001 /110 mellék telefonszámon lehetséges.
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A DTKH Nonprofit Kft. az alábbi tájékoz-
tatást adja a lakossági levelében:

„A KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 azono-
sító számú, a „Komplex hulladékgazdálko-
dási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közi 
régióban, különös tekintettel az elkülönített 
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 
rendszerre” elnevezésű projektet a Duna-
Tisza Hulladékgazdálkodási és Környezet-
védelmi Önkormányzati Társulás és az NFP 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonpro-
fit Kft. konzorciuma valósítja meg, melynek 
egyik célja a közszolgáltatásba bevont in-
gatlanok azon részének edényzettel törté-
nő ellátása, ahol jelenleg az elkülönített hul-
ladékgyűjtésre nem biztosított az edényzet. 
A papír, műanyag, fém anyagáramok ház-
hoz menő gyűjtésének fejlesztését a be-
szerzésre került edényzetek kiosztásával 
kívánja megvalósítani.”

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy azok 
a tápiógyörgyei lakosok, akik érvényes hul-
ladékszállítási szerződéssel rendelkeznek, 
1 db 120 literes, gurulós edényzet ingyenes 
átvételére jogosultak.

Kiosztás helye és ideje:
GAMESZ telephely, 2767 Tápiógyörgye 

Dózsa György út 10.
2022.03.18. péntek 8:00-16:00 óráig
2022.03.19. szombat 9:00-13:00 óráig
Az edényzet átvételéhez a DTKH Non-

profit Kft. postán megküldött értesítője, 
személyi igazolvány és lakcímkártya szük-
séges!

Amennyiben más személyt bíznak meg 
az ügyintézéssel, úgy az értesítő túlolda-
lán vagy az alábbi elérhetőségen található 
meghatalmazást szíveskedjenek kitölteni 
(www.dtkh.hu/Ügyfélszolgálat/Nyomtatvá-
nyok Meghatalmazás formanyomtatvány) 
és magukkal hozni.

A csomagolási hulladékok a későbbi-
ekben csak a (projekt keretében biztosí-
tott) sárga fedelű, kék testű szabványos 
edényzetben helyezhető ki a megadott 
gyűjtési napon. Ebbe az edényzetbe tehet-
jük azokat a csomagolási hulladékainkat, 
amelyeket korábban a sárga színű zsákba 
tettünk.

Mi kerülhet a SÁRGA fedelű edényzetbe?
• papír (tisztán, laposra hajtogatva): kar-

tondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és 
kozmetikaicikkek papírdobozai, színes és 
fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, 
irodai papír, füzet.

• műanyag (kiöblítve, laposra taposva): 
színes- és víztiszta PET palack, kupak 
(üdítős, ásványvizes), kozmetikai és tisz-
títószerek flakonjai (pl: samponos, öblítős, 
mosogatószeres), reklámszatyor, nylon-
zacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és 
strech), joghurtos, tejfölös és margarinos 
dobozok,

• fém- és italos kartondoboz (kiöblítve, 
laposra taposva): fém italos doboz (pl: üdí-
tős, sörös, energiaitalos), tartós tej és üdí-
tők dobozai (TetraPack), konzervdoboz

Mi NEM kerülhet a SÁRGA fedelű 
edényzetbe?

Üveg, használt papír zsebkendő, szalvé-
ta, felvágottak csomagolása, hungarocellt, 
CD-lemez, magnó- és videokazetta, egyéb 
műanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonha-
risnya), ezek a kommunális edénybe kell, 
hogy kerüljenek!

A színes és színtelen öblös üveg (italos 
üveg) elhelyezésére keresse a településen 
kihelyezett üveggyűjtő konténereket! Kö-
szönjük!

Hogyan helyezzük el az új szelektív 
edényzetbe a csomagolási hulladékunkat?

Kiöblítve, Tömörítve, Lapítva. Ne bot-

ránkozzon meg azon, hogy a szelektíven 
gyűjtött hulladékokat összeöntik! Az ösz-
szegyűjtött csomagolási hulladékokat válo-
gatóművekbe szállítják, ahol megtörténik a 
frakciók utólagos külön válogatása. A frak-
ciók együttes gyűjtésének egyrészt gazda-
ságossági okai vannak, illetve a korábban a 
gyűjtőszigeteken alkalmazott frakciónkénti 
különgyűjtés csekély mértékben valósult 
meg, ezért minden esetben így is szüksé-
ges volt az utólagos válogatás! Egyes fla-
konokat, ételes dobozokat és olajos palac-
kokat elvileg el kellene mosogatni, mielőtt 
az edényzetbe kerülnek. Sokakban megfo-
galmazódik, hogy a mosogatással azonban 
vizet pocsékolunk, és ezzel többet ártunk 
a környezetünknek. Vagy mégsem? Nem 
azt várják el, hogy patyolat tiszta legyen, 
csupán azt, hogy makacs szennyeződések 
ne legyenek benne/rajta. Különösen fontos 
mozzanata ez a gyűjtésnek, mivel ugyan-
abba az edényzetbe kell rakni az összes 
szelektíven gyűjtött hulladékot (vagyis a 
műanyag, a papír és a fém együtt) és ha 
más anyagokkal szennyeződnek, sajnos 
nem hasznosíthatóak újra! Az sem elha-
nyagolható szempont, hogy otthon sem 
büdösödnek az edényzetben az elszállítás 
időpontjáig. Amennyiben mégis előfordult, 
hogy szennyezett vagy szelektíven nem 
gyűjthető hulladékot helyezett a szelektíves 
edényzetbe, ne aggódjon, az utólagosan a 
válogatás során a hasznosítható anyagok-
tól elkülönítve, a háztartási hulladékokkal 
együtt kerülnek ártalmatlanításra!

A szelektív hulladékgyűjtés időpontjairól 
a www.dtkh.hu honlapján tájékozódhat.

Nagyné Bíró Adrienn

Szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztása Tápiógyörgyén!

Nyitás: 2022. március 16-án szerdán 8 
órakor

Telephely címe: 2767 Tápiógyörgye Te-
mető út, 1185/13 hrsz.

A telephelyen kizárólag a helyi lakosok-
nak biztosítjuk a nem veszélyes hulladé-
kok átvételét! A telephely sorompóval zárt, 
megközelítése aszfaltos, majd murvás be-
kötőúton lehetséges.

A beszállított hulladékot nyilvántartásba 
veszük, felírjuk a gépjármű rendszámát. A 
beszállítónak lakcímkártyával kell igazol-
nia, hogy helybéli lakos. A hulladék átvéte-
lét az önkormányzat dolgozója végzi. 

Beszállítható mennyiség: 1 m3/ lakcím/ 
hónap, melyet gépjármű utánfutóval vagy 
kézi kiskocsival lehet beszállítani. Teher-
autóval és traktor pótkocsival beszállított 
nagyobb mennyiséget nem tudunk átvenni.

A telep nyitvatartási ideje: március 16. – 
november 12-ig minden szerdán és szom-
baton (kivéve, ha ezek ünnepnapok) 8:00 
– 16:00 óráig. 

Átvehető nem veszélyes hulladékok 
megnevezése: beton, tégla, cserép és ke-
rámia frakció vagy azok keveréke, föld és 
kövek, kevert építési- bontási hulladék, 

biológiailag lebomló hulladék, talaj és kö-
vek. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy 
továbbra sem veszünk át veszélyes hulla-
dékot (pl. hullámpala, hungarocell, villany-
szerelési vezetékek, festékes doboz stb.) 
és háztartási hulladékot (pl. műanyagot, 
üveget) sem! 

Mi történik a lerakott hulladékkal? A la-
kosság által összegyűjtött zöld – és építési/
bontási hulladékokat üzemzáráskor az ön-
kormányzat elszállíttat (komoly összege-
kért!), melynek összegét a költségvetésé-
ben a Képviselő-testület elfogadta.

Kérem Önöket, hogy tartsák be a be-
szállításra vonatkozó szabályokat, hiszen 
kevés olyan település van ma Magyaror-
szágon, ahol a helybéli lakosság INGYEN 
kiviheti az összegyűlt zöld-és sitt hulladé-
kát!

Önkormányzatunk célja a későbbiek so-
rán is az, hogy ösztönözze a lakosságot a 
környezettudatos magatartásra, és hogy 
megakadályozza az illegális hulladékok le-
rakását, hulladékok égetését!

Nagyné Bíró Adrienn

Márciustól nyit a zöldhulladék- és sittlerakó telep Hirdetmény
A Ceglédi Tankerületi Központ a nem-

zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 50. § (8) bekezdésében, valamint 
a nevelési-oktatási intézmények műkö-
déséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) 
EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdéseiben 
foglalt felhatalmazás alapján

kijelöli és közzéteszi
a Ceglédi Tankerületi Központ illeté-

kességi területén működő állami feladatot 
ellátó kötelező felvételt biztosító általános 
iskolák körzethatárait a 2022/2023. tanév-
re vonatkozóan.

Cegléd, 2022. február 24.

Fodor Gábor
Tankerület igazgató
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A Torockó Baráti Társaság 2022. febru-
ár 25‒27 között a télbúcsúztató farsangte-
metésre kapott meghívást Torockó Község 
Önkormányzatától. A kiutazó küldöttek a 
néphagyomány jellegű rendezvény alkal-
mával adták át a Váci Egyházmegyei Kari-
tász tápiógyörgyei csoportjának tartós élel-
miszer adományát a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány által működtetett Kis Szent Teréz 
Gyermekotthon számára. A felajánlás 100 
db zöldborsó és csemegekukorica konzer-
vet tartalmazott, amit az otthon lakói hálás 
köszönettel vettek át. Az egyházi intézmény 
2004-től fogadja be az ország különböző te-
lepüléseiről érkező rászoruló gyermekeket 
Torockón, Erdély egyik legszebbnek tartott 
településén. A gyermekek egy több mint 130 
éves műemlék épületben, és egy lakóház-
zá átalakított egykori csűrben élik csendes 
és békés környezetben mindennapjaikat. A 
torockói magyar tannyelvű iskola fennma-
radásában komoly szerepe van a gyermek-
otthonnak, mert az elöregedett község nem 
tudná létszámmal fenntartani az oktatási 
intézményt.

Németh Csaba

Adomány a torockói gyermekotthon javára

Kedves Györgyeiek,
A közelmùltban az emberisèg ne-

héz idöket vészelt at a pandémia es 
egyéb tényezök miatt. Azt érzem, 
mindannyiunknak szüksége van egy kicsit 
több támogatásra es odafigyelésre, viszont 
vannak közöttünk olyan nagyszerü embe-
rek, akik valóban nem ismernek lehetetlent. 
Mindnen eröfeszitést beleadnak, hogy má-
sokon segitsenek valamilyen formában. A 
kisváros ahol élünk (Bettystown, Írország) 
pár éve kezdeményezett egy kis helyi kam-
pányt olyan rendkivüli polgároknak, akik 
valamilyen nemes formában hozzájarultak 
a település fejlődéséhez és idejüket, ener-
giájukat feláldozva emelték a helység kö-
zösségének szinvonalát.Szeretném, ha 
ezek az emberek is visszakapnának vala-
mit a kemény munkájukért. Eldöntöttem, az 
ir koncepciòt követve elindítok egy hasonlò 
“akciót” a Hétköznapi Hösöknek. Azt gon-
dolom bárhol is élünk a világban, sose 
feledhetjük el honnan indultunk. Ha tehet-
jük segitsünk az otthoniaknak, elsősorban 
azoknak, akik tényleg megérdemlik. 

Szeretném, ha megosztanátok inspi-
ráló es felemelő törteneteket azokról az 
emberekröl, akik a véleményetek szerint 
megérdemelnének egy kis elismerést a 
közösségben való tevékenysegükért. Ez a 
személy lehet például egy tanitó, önkéntes 
egy helyi szervezetben, sportedző vagy 
sport rendezvény szervező. De akár csak 
egy kedves ember, aki mindig segitőkész 
és bàrmikor lehet rá számítani. Mindenfé-
leképpen egy olyan polgárt szeretnènk ho-
norálni ezzel a kis díjjal, aki sokat letett a 
györgyei asztalra. 

Ha szeretnétek szavazni valakire, akkor 
jelöljétek be az illetőt ebben a postban és 

egy kommentben írjátok le 5-10 mon-

datban, hogy szerintetek a választottatok 
miért érdemelne elismerést? 

Az itteni szabályok értelmében nem lehet 
családtagra szavazni, illetve ha a jelöltnek 
nincs Facebook oldala az sem kizáró ok. A 
sztorikat - ahogyan már írtam - komment-
ben jelenítsétek meg, amit a bírákkal együtt 
közösen fogunk elolvasni és értékelni.

Az eredményeket február 1-jén fogjuk 
tudatni mindenkivel. A díj egy 30 ezer fo-
rintos vásárlási utalvány lesz, amit az egyik 
györgyei boltban lehet majd levásárolni, 
ezzel is a helyi kereskedelmet támogatva.

Bízom benne és szívből remélem, hogy 
nagyon sok megható és szívmelengetö tör-
ténetet fogunk látni és olvasni. 

Termèszetesen ezt a postot min-
denki szabadon megoszthatja a sajàt 
Facebook oldalàn is ezzel is terjesztheti a 
kezdemènyezèst a lakossàg körèben.

Üdv Mindenkinek és sok sikert!

Baliczki Karcsi

Tápiógyörgye Kiváló Polgára díj

Kedves Györgyeiek,
Először is szeretnèm megköszön-

ni mindenekinek aki rèszt vett ebben a 
kampànyban. Bevallom őszintèn, hogy na-
gyon nehéz dolgunk volt eldönteni a vég-
ső győztest, hiszen annyi szép történetet 
olvashattunk az egészségügyi dolgozók-
ról, a polgárőrökről és még sok más kiváló 
polgárról, akik szívüket-lelküket beleteszik 
a falu közösségéért. 2022-ben a “Tápió-
györgye Kiváló Polgára díjat” (ez csak 
most jutott eszembe) Andrea Batu nyerte 
el rendkivüli elszántsága, hozzáállása és 
fáradhatatlan munkájának köszönhetően. 
Szívből gratulálunk neki ès természetesen 
minden jelöltnek. Ahogyan írtam, szoros 
küzdelem volt és bárcsak minden jelölt 
kaphatna díjat. Remélhetőleg jövő január-
ban már több támogatóra számíthatok ès 
több ajándékot tudunk átadni Hétköznapi 
Hőseinknek. 

Baràtsàggal, Baliczki Karcsi
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Kedves Olvasók!

Mostani beszélgetőtársam különösen 
közel áll hozzám, hiszen „hajdanában” 
édesanyja osztályfőnöke voltam. Azóta 
ez édesanya is pedagógus lett, kolléga-
ként egy rövid ideig egy testületben taní-
tottunk. Így a nagymamát, Katit is jól is-
merem, mint szülőt. Ő is rengeteget tett 
azért, hogy lánya után unokájából is tanult 
ember legyen.

Tisztelettudó, jól nevelt kislány képe 
jelenik meg előttem, akinek tanulmányi 
eredménye is kitűnő lett évről-évre. Kitar-
tása, szorgalma, közösségi munkája pél-
daértékű volt. Ezek után nem is lepődtünk 
meg rajta, hogy orvos lett belőle. Most te-
hát „Szabó Szilvi lánya”, Dr. Molnár Esz-
ter mesél.

• Falunk lakossága az utóbbi időben 
megszaporodott. Sokan költöztek az 
ország más vidékeiről Tápiógyörgyé-
re. Így sem a szüleidet, sem téged nem 
ismerhetnek az újonnan betelepülők. 
Ezért arra kérlek Eszterkém, hogy me-
sélj egy kicsit a családodról.

Nos igazából az én családom is “jött-
ment” család, hiszen anyai dédnagy-
mamám költözött ide, Tápiógyörgyére 
egészen Budapestről. A nagymamám 
és öregapám ekkor még nem követték, 
a dédnagymamám példáját, szerencsét 
próbáltak Németországban, ahol végül 
édesanyám is született. Végül a nagyszü-
leim honvágya, és dédnagymamám un-
szolása hozta őket haza Tápiógyörgyére. 
Ekkor természetesen egyből bekapcso-
lódtak a jó közösségű falu életébe. Volt 
cukrászdájuk, takarmányozási boltjuk, 
csirke tenyésztéssel foglalkoztak, és még 
sorolhatnám. Édesanyám már itt nőtt fel, 
óvodába majd általános iskolába is ide-
járt, szoros barátságokat kötött, Édes-
apámat pedig a nagykátai gimnáziumban 
ismerte meg, és ha szabad úgy fogalmaz-

nom, csábította el Tápiógyörgyére.. A mai 
napig itt élnek, sajnos dédnagymamám 
és öregapám már a túlvilágról figyel Ben-
nünket. Édesanyám biológiát tanít egy kö-
zeli falu általános iskolájában, Édesapám 
pedig ingázik Budapestre minden nap a 
kormánytisztviselő munkája miatt. 

• Édesanyád és te is ennek az isko-
lának a növendékei voltatok. Milyen 
emlékeket őrzöl az itt eltöltött nyolc 
évről? Gondolok itt programokra, pe-
dagógusokra, számodra meghatározó 
dolgokra.

Valóban, mindketten idejártunk. Na-
gyon sok szép és meghatározó élményt 
köszönhetek az iskolánknak és tanára-
inknak. Azt azért, meg kell jegyeznem, 
mivel Édesanyám jó diák volt, komoly 
elvárásokkal álltam szemben. De azt hi-
szem egész jól vettem az akadályt. Re-
mek osztályom sőt, inkább évfolyamom 
volt, a keménymaggal a mai napig tudunk 
a másikról, ezt a sok közös programnak is 
köszönhetjük; mint a Mozdulj Ki!, a Sző-
lő úti akadályversenyek vagy aula bulik. 
Sokat köszönhetek a tanáraimnak, hiszen 
nagy hatással voltak a további tanulmá-
nyaimra és a szorgalmamra is. Gondolok 
itt például Nagy Zsuzsa néni szavaira, 
amik a mai napig a fülemben csengenek: 
“Nem miattam, de még nem is a szülei-
tek miatt tanultok, hanem magatoknak, a 
jövőtöknek.” Olyan 6. osztályosok lehet-
tünk, de már akkor tudtam, hogy minden 
a kitartásomon fog múlni. De meg kell em-
lítenem Gyöngyi néni történelem óráit is, 
ahol rájöttem, máshogyan is lehet tanulni, 
nemcsak magolva. A pályaválasztásomat 
is nagyban befolyásolták Bodócs Zsuzsa 
néni biológia órái és természetszakkörei 
is!

• Hogyan ítéled meg: megfelelő ala-
pot kaptál a további tanulmányaidhoz? 
Kellett-e felzárkóznod a középiskolá-
ban?

Természetesen jó alapokat szereztem 
itt, de ez nemcsak az iskolán múlott, ha-
nem a saját elhatározásomon is. Sosem 
tartottam magam kiemelkedően tehetsé-
ges vagy okos diáknak, de az biztos, hogy 
szorgalomban és kitartásban verhetetlen 
voltam. Ezek pedig nélkülözhetetlenek 
voltak a gimnáziumban, majd később az 
egyetemen. Volt olyan tantárgy ahol dup-
la annyit kellett dolgozzak a gimnáziumi 
társaimmal összehasonlítva, mert mond-
juk ők két tannyelvű vagy emelt matema-
tikai általános iskolából jöttek. Ha volt is 
hátrányom, azt jól kompenzáltam és csak 
ritkán jártam különórákra az elején. Az 
érettségi közeledtével jártam inkább egy-
re többször magánórára.

• Hová kerültél a 8. osztály elvégzése 
után, miért ezt az iskolát választottad?

2009-ben Budapestre kerültem a Kőbá-
nyai Szent László Gimnáziumba, melyre 
a mai napig büszke vagyok, remek érté-
ket közvetítenek és olyan tanári gárdával 
rendelkeznek mely manapság ritka. A 

választáskor igazából csak az lebegett a 
szemem előtt, hogy egy kis változás le-
gyen az akkori életemben, illetve a szol-
noki gimnáziumok a nyílt napokon annyi-
ra nem voltak rokonszenvesek.

• Mikor döntötted el, hogy orvos 
akarsz lenni? Esetleg „terelgetett” va-
laki e hivatás felé?

Hát ez nem az a szentimentális “gye-
rekkori álmom volt hogy orvos legyek tör-
ténet”. Ad hoc döntöttem e hivatás mel-
lett. 6 éves korom óta terveztem, hogy 
állatorvos vagy ügyvéd szeretnék lenni, 
és emellett egészen a gimnázium 11. 
osztályáig kitartottam. Ott azonban a fa-
kultációkban döntenem kellett, hiszen az 
állatorvosi pályához emelt biológia-kémia 
érettségit, a jogi pályához viszont emelt 
történelem érettségit kellett volna ten-
nem. Aztán 12. osztályban az Educatio 
kiállításon decemberben megvilágosod-
tam, hogy az állatorvosi egyetemre túl 
kevés pontot fogok szerezni, és igazá-
ból a jogi egyetemek közül egy sem tet-
szett. Ekkor a debreceni orvostudományi 
egyetem standjánál láttam egy orvosi 
laboratóriumi és képalkotó diagnosztika 
nevezetű szakot, úgy éreztem ha ebben 
az évben nem is lesz elegendő az állat-
orvosira a pontom, ez az egyetemi szak 
jó ugródeszka lesz hozzá. Aztán ahogy 
haladtam előre a tanulmányaiban, egyre 
jobban megtetszett a humán orvostudo-
mány. 2014-ben tehát újra jelentkeztem, 
de ekkor már nem az állatorvosi hanem 
az ember orvostudományi egyetemekre. 
Így kerültem hát a Pécsi Tudományegye-
tem Általános Orvostudományi Karára. 
Úgy hiszem, életem legjobb döntése 
volt, egy kis szülői hátszéllel. Ezalatt azt 
értem, hogy anyukám szerettette meg 
velem a biológiát, apukám pedig inkább 
a humán orvosi felé terelt, nem pedig az 
állatorvosi felé.

• Gondolom áldozatot kellett hoznod 
– rengeteget tanulni, amíg mások szó-
rakoztak -, hogy egyetemre kerülhess. 
Merre vitt az utad, az érettségi után? 
Mesélj egyetemi éveidről!

Aki orvosi-, fogorvosi-, gyógyszeré-
szeti pályára szánja magát az rengeteg 
sok kompromisszumot kell, hogy kössön. 
Ezek nagy része felkészít a munka vilá-
gára. A Pécsi Tudományegyetem Általá-
nos Orvostudományi Karára kerültem, 
ahol csodálatos barátokra tettem szert. 
Olyan közösségünk volt, ami a mai napig 
kitart, és tudom, hogy bármelyiküket bár-
mikor hívhatom akár magán-, akár szak-
mai ügyben. Az együtt átélt szenvedés a 
vizsgaidőszakban, az együtt töltött prog-
ramok bortúra, Medikus Kupa, Medikus 
partyk, a közös utazások és költözések, 
nagyon meghatározóak, hiszen együtt 
váltunk felnőtté. Az egyetemi éveink, főleg 
300 km-re az otthonunktól, olyan évek, 
ahol megtaláljuk a második családunkat, 
ezek pedig a barátaink és a majdani 
párunk. Azt hiszem, mindent össze-

Bemutatom dr. Molnár Esztert
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vetve, az egyetem miatt hozott áldozatok, 
mégha sokszor úgy is éreztem feleslege-
sek (például, hogy havonta egyszer járok 
haza, vagy télen nincs karácsony, vagy 
hogy minden nyáron 1 hónapos kórházi 
gyakorlatunk van), végül megtérültek. 

• Végzett orvosként a szolnoki Heté-
nyi Géz Kórházba kerültél. Mire szako-
sodsz, miért ezt választottad?

Egyetlen egy dologban biztos voltam 
az egyetemi éveim alatt, vagyis kettő-
ben. Az első, hogy manuális (sebészi 
alapokon álló) szakmát szeretnék, illetve, 
hogy nem szeretnék nagy központi klini-
kán dolgozni, mint Budapest, Pécs vagy 
akár Debrecen. Az orvosin eltöltött évek 
megedzik az embert, de nem készítik fel 
mindenre. Így amikor már sokadjára asz-
szisztáltam a gyakorlatokon nagy hasi 
műtétben, melyet valamilyen daganatos 
elváltozás miatt végeztek, rájöttem, hogy 
az általános sebészet, nem nekem való. 
Aztán negyedévben megkezdtem az ér-
sebészet gyakorlatot. Sokan hitetlenked-
ve állnak e szakma előtt, hiszen ugyan 
már, hogy lehet megvarrni egy eret? Hát 
nyugalommal, precizitással, jó kézügyes-
séggel és nem utolsó sorban rengeteg 
elméleti tudással, néha nagyító szem-
üveggel. Ez egy nagyon szűk és külön-
álló területe a sebészetnek, hazánkban 

pedig hiányszakmának minősül, nagyon 
kevesen választják. Finom munkának 
éreztem, láttam sok érműtétet és tudtam, 
ez az! Megvan a szakmám, hiszen én va-
lami speciálisat szeretnék csinálni! Illetve 
Magyarország a szív- és érrendszeri be-
tegek országa, mindig van és lesz is pá-
ciensünk. Mivel az összes nyári gyakor-
latom a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Hetényi Géza Kórház és Rendelőintézet 
osztályain töltöttem, kvázi visszajáró ven-
dégként fogadtak. Így adatott meg 2020 
szeptemberében a rezidens orvosi állás 
az Érsebészeti Osztályon.

• Tudom, hogy szabadidődben futsz, 
édesapád példáját követve. Ezen kívül 
mire jut még időd?

Megpróbálok egyensúlyozni a szabad-
időmmel, de sajnos ez nem mindig jön 
össze. Van amikor olyan zsúfolt a nap 
hogy, egy mosdó szünetet is nehezen ik-
tatok be, és vannak, olyan hétvégi napok, 
amik egyszerűen kifolynak úgy a kezem 
közül, hogy semmi érdemlegeset nem 
tudtam elvégezni. Ezért maradt meg a fu-
tás, hiszen csak felveszem a futócipőm, 
esetleg a fejlámpát és elindulok. Nincs 
más rendszeresen űzött hobbim, de sze-
retek sütni, kézműveskedni, jógázni, ol-
vasni. Imádok társasjátékozni, de sajnos 
a pandaemia alatt elmaradtak a baráti 

összejövetelek és az én munkabeosztá-
som is kiszámíthatatlanná vált, így pedig 
nehéz megtervezni a szabadidőmet.

• Ha előre ugranánk időben 5-10 
évet, terveid szerint mit láthatnánk?

Remélhetőleg elismert szakorvos le-
szek itt Szolnok körül, két gyerkőccel és 
támogató párral az oldalamon. Természe-
tesen egy kertvárosi házzal és kutyával. 
Igazán idilli kép! Reménykedem a meg-
valósulásában!

• Kérlek, üzenj a mostani általános 
iskolai diákoknak valami hasznos dol-
got, amit a tarsolyukba tehetnek és jó 
útravaló.

Nehéz bármit is mondanom. Két taná-
csomat tegyék el útravalónak a tarisz-
nyájukba. Az első: lehetsz akármilyen 
szorgalmas, okos, gazdag, szép, a leg-
fontosabb, hogy jó ember legyél! Aki ér-
téket teremt és empatikus másokkal! A 
második: nem mindenkiből lesz YouTube 
vagy TikTok sztár! Olyasmit kell csinálni 
a mai világban, amire csak nagyon szűk 
réteg képes! Ami egyedi és specifikus, 
és ha abban jó vagy, minden elérhetővé 
válik.

Eszterkém, köszönöm a beszélgetést: 
Gálné Dömők Gyöngyi

Az ’50-es években induló mozgalom célja 
a rend és a tisztaság fenntartása, valamint a 
kulturált környezet megőrzése volt. A Kádár-
korszakban a tábla presztízs értékkel bírt, 
ugyanis nem akárki szögelhette ki a háza fa-
lára: nem volt elég a virágos kert és a rende-
zett konyhakert, az egész portát szépen, tisz-
tán kellett tartani. Környezetünk folyamatos 
karbantartása mindenki számára hasznos 
és fontos. Azon polgárok pedig, akik mind-
ezért aktívan tesznek, közösségünk meg-
becsülését érdemlik. Éppen ezért élesztette 
fel az Önkormányzat a „Tiszta udvar, rendes 
ház” kezdeményezést. 

Az elismerő címet az a család vagy ingat-
lantulajdonos kaphatja meg, akik az adott 
év során a lakókörnyezetük saját költségén 
történő, gyommentesen, tisztán karbantartott 
ápolásával, hozzájárul Tápiógyörgye község 
utcaképének javításához, a községünk szé-
pítéséhez. Akinek az ingatlana előtti járda, 
árok, árokpart gyommentesen tisztántartott 
és akinek ingatlana, s az azon található épü-
let, kert, udvar megjelenésében harmoniku-
san, esztétikusan illeszkedik a környezetébe.

A címre pályázhat Tápiógyörgye közigaz-
gatási területén lévő ingatlan tulajdonosa, 
vagy használója.

Pályázati tudnivalók:
Pályázni önkéntes alapon lehet, a Polgár-

mesteri Hivatalban átvehető, illetve a honlap-
ról (www.tapiogyorgye.hu) letölthető pályá-
zati adatlap kitöltésével.

Pályázat benyújtásának módja: 
• személyesen a Polgármesteri Hivatalban 

(2767 Tápiógyörgye Szent István tér 1.)
• postai úton: Tápiógyörgye Polgármesteri 

Hivatal, 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 
1. címre címezve.

• e-mailben: tapio@t-online.hu címre.
A pályázatokat legkésőbb 2022. június hó 

15. napja 16:00 óráig lehet leadni.
Benyújtandó dokumentumok:
• kitöltött, aláírt adatlap,
• hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pá-

lyázat elbírásában részt vevő személyek a 
teljes pályázati iratanyagba betekinthetnek,

• fénykép(ek) digitális formában is.
Elbírálás: 
Az elismerés adományozásáról a Képvi-

selő-testület dönt a pályázati határidő letelte 
utáni soron következő ülésén. Az elismerés-
ben részesülők névsora megjelenik a faluúj-
ságban.

A pályázat díjazása:
A Képviselő-testület a címet „Tiszta udvar, 

rendes ház” feliratú. kb. 25 x 15 cm nagysá-
gú, falra szerelhető emléktáblával és oklevél-
lel ismeri el.

A díjak a Falunapi rendezvény keretei közt 
kerülnek átadásra, 2022. július végén.

Egyéb tudnivalók:
Az adományozott „Tiszta udvar, rendes 

ház” cím visszavonható, amennyiben az in-
gatlan arra érdemtelenné válik, különösen, 
ha rendezetlenné, elhanyagolttá vált, vagy 
parlagfűvel szennyezett. A cím visszavoná-
sáról az ingatlan tulajdonosa, vagy haszná-
lója írásban értesítést kap. A cím visszavoná-
sa esetén az ingatlan tulajdonosának, vagy 
használójának az elismerő táblát az épület 
faláról el kell távolítani.

Bővebb információ kérhető:
GAMESZ Nonprofit Kft. Irodájában, vagy 

telefonon a 06-53-383-001 /110-es számon.

Nagyné Bíró Adrienn

„Tiszta udvar, rendes ház” pályázati felhívás!

Tápiógyörgyei Asztalitenisz Sport 
Klub:

18677375-1-13
Tápiógyörgyei Ifjú Fúvósokért 

Egyesület:
18690572-1-13

Tápiógyörgyei Községi Sport Kör:
18682702-1-13

Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók 
Egyesülete:

18675737-1-13
Torockó Baráti Társaság:

18678053-1-13
Tápiógyörgye-Wünnewil-Flamatt 

Baráti
Társaság Egyesület:

18669110-1-13
A TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú 

Alapítvány:
 18222810-1-13

Tápiógyörgyei Horgász Egyesület:
18667235-1-13

Tápiógyörgyei Diákokért Egyesü-
let:

18224843-1-13
Alapítvány a Tápiógyörgyei Pszichi-

átriai Betegek Otthona Lakóiért:
18674798-1-13

Don Bosco Gyermek- és Ifjúságvédel-
mi Egyesület:

18281899-1-13

Adó 1%
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„Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra 
és örök életre, amely meg tudja becsülni 
nagyjait és amelynek mindig szem előtt 
lebeg azok példát adó munkássága!” (Es-
terházy János) Az októberi újságban meg-
jelent hadtörténeti írásnál jeleztem, hogy 
a jövőben a többi haderő nemmel kapcso-
latban és Tápiógyörgye vonatkozásában 
történik visszatekintés.

A légierőről, flottilláról, katonai zeneka-
rokról és az ott szolgálatot teljesített, vagy 
teljesítő, kiemelkedő karriert elért györgyei 
születésű katonákról. A mostani cikk a lé-
gierővel kapcsolatos. Az aktív állományú-
akról az információ és annak közlése csak 
parancsnoki engedély után lehetséges. 
Fotó, teljes név megjelenítésére nem min-
denki kapott engedélyt.

A Magyar Légierő a Magyar Honvédség 
önálló haderőneme. Feladata Magyaror-
szág légterének védelme, ellenőrzése kü-
lönböző eszközökkel. Harci repülőgépek, 
légvédelmi rakéták radarrendszerekkel, 
valamint a Magyar Honvédség szárazföldi 
alakulatainak légi támogatása.

A repülés iránti vágy alig egy évszáza-
da vált valósággá. Mint minden technikai 
találmány a repülőgép is törvényszerű-
en vált harci eszközzé. Alkalmazásának 
történetét1910-től az első- és második 
világháborún keresztül M. Szabó Miklós 
történész tényfeltáró munkájából ismerjük. 
Részletesen sikerült feltárnia és közread-
nia egy korszak eseménysorozatát, amely 
sokáig ismeretlen volt a háború utáni nem-
zedék számára.

A Magyar Királyi Honvéd Légierő törté-
nete kötet tartalmazza az elméleti, tech-
nikai, szervezeti fejlődését és háborús 
alkalmazását (1938‒1945) a Honvéd Lé-
gierőnek. A kötet 2000-ben jelent meg.

Az emberek ősidők óta repülni vágynak, 
de még napjainkban is keveseknek ada-
tik meg, hogy pilótaként emelkedjenek a 
levegőbe, vagy kiszolgálják azokat, akik 
a légterünk védelmében tevékenykednek.

A Magyar Légierő központja Szolnokon 
van, ahol a Repülőmúzeum egyedülálló 
repüléstörténeti kiállítóhely Közép-Kelet-
Európában. 

Megtekintése remek ismeretszerzés, 
kikapcsolódás a gyermekes családoknak 
is. Közvetlen élményben, látványban le-
het részük a minden évben Kecskeméten 
megrendezett Nemzetközi Repülőnapon 
az oda látogatóknak.

Tápiógyörgye vonatkozásában mél-
tán lehetünk büszkék a már nyugállo-
mányú, vagy jelenleg is felelősségteljes 
beosztásban már kimagasló rangot elért 
tápiógyörgyei születésű katonáinkra, akik 
ezen a területen szolgálták, vagy szolgál-

ják a Magyar Hazát.
Először szeretnék megemlékezni a már 

elhunyt, vagy nyugállományban lévőkről 
Ők magasabb szintű tanulmányaik után 
kerültek katonai pályára Tápiógyörgyéről 
1945-után. Lehetséges, hogy rájuk csak 
mi, a 70-es korosztályhoz tartozók emlé-
kezünk.

Joó Karcsi, az Attila utcából nyíló Mária 
utcában lakott. Apja, Joó Béla sírásó volt, 
anyja, Franci néni a moziban volt jegysze-
dő. Karcsi a Budapesti Egyesített Tiszti-
iskolában tanult Legény Gyulával együtt. 
Az avatás után a karhatalomhoz, majd a 
rendőrséghez került, ezredesként ment 
nyugdíjba.

Legény Gyula 1959-ben az érettségi 
után szintén a Budapesti Egyesített Tisz-
tiiskolában gépjármű technikusi képzést 
kapott. Akkor emelték 4 éves szintre, mint 
főiskolát, ahol 1964. szeptember 9-én 
avatták alhadnagynak. Ezután Kecske-
métre került a vegyes repülő osztályhoz 
kiszolgáló szakparancsnoknak. Áthelye-
zését kérve került Pápára repkiszolgáló 
századparancsnok helyettesként. 1987-től 
gépjármű technikai szolgálati üzembetartó 
mérnök, 1995. december 29-én őrnagyi 
ranggal vonult nyugdíjba. Jelenleg Duna-

újvárosba él.
Gyula testvére, Legény Géza 1961-

ben érettségizett, majd felvételt nyert 
Szolnokra a Repülőtiszti Főiskolára, ahol 
„reprádiós” szaktiszti képzésben része-
sült. 1963-ban avatták alhadnagyi rang-
ba. A repülőtéren történt átszervezéskor 
családjával együtt Székesfehérvárra köl-
tözött, ahol előléptették, alezredesként 
ment nyugdíjba, 2008. szeptember 5-én.
Haláláig ott élt. A Legény testvérekről 
pontos információt a Tápiószelén lakó 
testvérüktől, Terékné Legény Erzsébettől 
sikerült szerezni. Gyermekkori otthonuk 
Tápiógyörgyén a Hajnal utcában volt.

Ebbe a korosztályba tartozó, (Istvánka) 
Tóth Józsi, aki az általános iskola után 
szakmát tanult Budapesten, majd sorka-
tonai szolgálat után 1962. november 13-
án további szolgálatra Szolnokra került. 
Hét hónap után Marcaliban őrmesteri 
rangba került1970-ig.1972-től a Szolnok 
Megyei Kiegészítő Parancsnokságon, a 
Gábor Áron és Fürst Sándor laktanya el-
helyezési szolgálat főnöke, főtörzs zász-
lósi rendfokozatban.1980-ban alhadnagy, 
majd 1991. december 1-jén hadnagyi 
rendfokozattal nyugdíjas. Itt él Tápiógyör-
gyén.

Visszatekintés, betekintés Magyarország hadtörténetébe 
Tápiógyörgye vonatkozásában II.

Legény Gyula

Legény Géza

Tóth József

Varró Gábor
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A továbbiakban kövessük a fiatalabb 
korúak tartalmas életútját, melyről a sza-
bályokat betartva nyilatkozhattak.

1963-ban született (Porcel) Varró 
Gábor őrnagy. Általános iskola után 
tanulmányait a Kossuth Lajos Ipa-
ri Szakközépiskolában folytatta, mint 
repülőgép szerelő 1982-ig. Ezután a  
Kilián György Repülő Műszaki Főis-
kola Repülő Erőgépész üzemmérnöki 
szakon tanult1986- ig Majd a Szolnoki 
Repülőtiszti Főiskolán 1995−1996-ban 
gépészmérnökként végzett. Munkája a 
Repülőműszaki, Repülőtiszti Főiskolán 
a hallgatók nevelése, kiképzése volt. A 
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
Bolyai János hadmérnöki kar Szolnoki 
kollégiumának igazgatója. Pályafutása 
alatt 15 avatáson „díszelgett” mint ne-
velő, tanár, kiképző tiszt. Rendfokozatai 
hadnagy, főhadnagy, százados, őrnagyi 
rangban 2008-ban befejezte katonai pá-
lyafutását. A honvédségtől nem szakadt 
el, gépészmérnökként tervezi a régi ka-
tonai járművek, gépek szállítását.

1972-ben született Nagy Zoltán, aki a 
györgyei általános iskola után 1986-ban 
a Szolnoki Tiszthelyettes Képző Szakkö-
zépiskolában tanult. 1990-ben repülőgép 
műszerészként végzett és őrmesternek 
avatták. „Első beosztásom a Börgöndi 
repülőtéren volt, ahol MI 2-ES helikop-
tereket üzemeltettem. Tanulmányaimat 
a Szolnoki Repülőtiszti Főiskolán foly-
tattam, ahol Varró Gábor volt a század-
parancsnokom. 1997-ben végeztem re-
pülőgép üzemeltető villamosmérnökként 
és az év augusztus 20-án avattak had-
naggyá. Első tiszti beosztásom MII 87. 
Bakony Harci Helikopter Ezrednél volt, 
ahol üzemeltető mérnökként dolgoztam. 
1999-től az MII86. Szolnok Helikopter 
Bázisnál folytattam katonai pályámat, 
mint csoportvezető. Munka mellett elvé-
geztem a Budapesti Gazdasági Főiskola 
Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karát 
és az Óbudai Egyetem Villamosmérnök 
mérnöktanári szakirányát. Jelenleg ok-
tatással foglalkozom az MH Altiszti Aka-
démián, ahol többek között légi jármű 
üzemeltetést is oktatunk.” (Nagy Zoltán)

 „Kedves Piroska néni engedje meg, 
hogy megköszönjem, hogy rám is tet-

szett gondolni. Nekünk katonáknak, 

mindig nagy megtiszteltetés, amikor a 
civil társadalom foglalkozik velünk és el-
ismeri azt a tevékenységet, amit annak 
érdekében teszünk /akár itthon, akár 
külföldön/, hogy nekünk magyar embe-
reknek biztonságos otthonunk és hazánk 
legyen!” NBL

NBL így nyilatkozik: „Az általános is-
kola után (1987) Szolnokra kerültem az 
akkori Tiszthelyettes képző Szakközép-
iskolába. Itt 1991-ben végeztem és tet-
tem sikeres érettségi vizsgát, kaptam 
az első rangfokozatot, az őrmesterit. 
Altiszti, (korábban) tiszthelyettesi pálya-
futásom alatt betöltöttem minden veze-
tői beosztást a lövész rajparancsnoktól 
teljesen a dandárvezénylő zászlós be-
osztásig. 2017-ben léptettek elő főtörzs 
zászlóssá (legmagasabb altiszti rendfo-
kozat) ezt hordtam 2019. március 15-ig, 
amikor átvettek tiszti állomány kategóri-
ába százados rendfokozattal. Felsőfokú 
(BsC, MsC) diplomáimat a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetemen és Közszol-
gálati Egyetemen szereztem. Ezen kívül 
éveket töltöttem különböző katonai in-
tézményekben az Egyesült Államokban, 
az Egyesült Királyságban, Németország-
ban és Svájcban. Több mint 4 évet töltöt-
tem külföldi kiküldetésekben (Cipruson, 
Bosznia Hercegovina, Afganisztán és 
Irak). Olaszországban is volt szerencsém 
szolgálni NÁTÓ beosztásban 4 évet, ide 
a családom is elkísérhetett. Szolnokon 

élek, van 4 fiúgyermekünk, akik közül az 
egyik szintén a Magyar Honvédség köte-
lékében szolgál.”

Földvári Zoltán ŐRNAGY 1963-ban 
született Tápiógyörgyén, a Magyar Hon-
védség hívatásos katonája, Szolnokon 
teljesít szolgálatot. „Katonai pályafutá-
som 1982-ben kezdődött a Kilián György 
Repülő Műszaki Főiskola tiszthelyet-
tes iskoláján, aminek elvégzése után 
törzsőrmesteri rendfokozattal helikopter 
sárkány-hajtómű mechanikus (szerelő) 
lettem. Különböző beosztásokban telje-
sítettem szolgálatot, egészen a zászlósi 

rendfokozat eléréséig, amikor meg-
bízás alapján tiszti beosztást töltöttem 
be. Ezt azonban hosszú távon nem 
tehettem, ezért munka mellett tanulni 
kezdtem. Elvégeztem a Janus Panno-
nius Tudományegyetem Pollack Mihály 
Műszaki Főiskolát, gépész szakoktatói 
végzettséget szerezve. Ekkor kerültem 
át 1998-ban tiszti állományba, főhadna-
gyi rendfokozattal. Szolgálati időm alatt 
különböző parancsnoki beosztásokat 
láttam el, egészen a Logisztikai Zász-
lóalj Ellátó Század, századparancsnoki 
beosztásig. A haza szolgálatában töl-
tött időm alatt sokféle feladatban vettem 
részt, csak felsorolás jelleggel: árvízvé-
delem (2006-os tiszai árvíz), tömeges 
bevándorlás okozta válsághelyzet keze-
lése, határvédelmi rendszer építése stb. 
Munkám elismeréséül többször része-
sültem jutalomban, illetve kitüntetésben. 
Legmagasabb elismerésem 2012-ben 
Magyar Köztársasági Elnök által adomá-
nyozott ”Magyar Ezüst Érdemkereszt”. A 
közel 4 évtizedes repülőműszaki mun-
kában mindig megtaláltam a számításo-
mat. A mostani fiatal generáció számára 
is perspektívát jelenthet a haderő reform 
kapcsán megvalósuló technikai megúju-
lás. Azok előtt a fiatalok előtt, akik elhí-
vatottságot éreznek az egyenruha vise-
lése és a haza szolgálata iránt, nyitottak 
a honvédség kapui. Amennyiben csak a 
megfelelő végzettség hiánya jelent prob-
lémát, de szeretné a 21. század repülő 
eszközeit üzemeltetni, arra megoldás 
a Szolnoki Szakképző Centrum felnőtt-
képzése, ahol 2 év alatt repülőgép-sze-
relő, vagy műszerész végzettséget lehet 
szerezni, utána jöhet a haditechnika 
üzemeltetése. Én ehhez kívánok a fiatal 
nemzedéknek sok erőt, egészséget, és 
ahogyan katonai berkekben mondják, 
katona szerencsét”! (Földvári Zoltán őr-
nagy)

Felhívásképpen még a 2021. július 
12-én megjelent rendelet értelmében 
alkalmassági után 6 hónap a felkészí-
tés hívatásos, szerződéses katonaság-
ra. A 2021. december 21-én megjelent 
törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy 
a hallgatók szolgálat mellett is folytat-
hassák a tanulást. Ez a visszatekintés 
tiszteletteli emlékezés a múltra. A bete-
kintés tisztelgés, elismerés a jelenre. Tá-
piógyörgye, ahonnan indultatok büszke 
rátok, köszönjük, hogy vagytok nekünk. 
Mi is lehetne a legméltóbb befejezés, 
mint Zrínyi Miklós hadvezér-költő gondo-
lata. „Nem másra használ eleink tündök-
lése nekünk, hanem egy égő szövétnek-
nél, fényes fáklyánál futjuk a mi életünk 
pályáját, nem lehetünk sötétben, sem mi 
sem az mi cselekedeteink…”

Tápiógyörgye 2022. január.22.     
 Földesné Piroska

Varró Gábor tisztavatáson

Földvári Zoltán
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A legenda szerint még Decius császár 
elődjének fia ifjabb Philippus, aki koráb-
ban keresztény hitre tért a Decius által 
meggyilkolt apjával együtt, adta át va-
gyonát Szent Sixtus pápának. A vagyont 
a keresztények szétosztották a templo-
mok és a szegények között. Valerianus, 
a Római Birodalom császára és pénz-
ügyminisztere azonban szemet vetett 
az Egyház vagyonára. Ezért Lőrinc dia-
kónus, aki kapcsolatban állt Sixtus pá-
pával, három napot kapott arra, hogy 
összegyűjtse az Egyház kincseit. Szent 
Lőrinc összegyűjtötte és a helytartó elé 
vitte a környék összes szegény emberét 
és azt mondta, „Íme, itt vannak az örök 
kincsek, akik sohasem fogynak el…”

Igen! Mit is tesz a katolikus karitász 
Tápiógyörgyén? A karitász szervezet 
láncszemeként 2022-ben is ugyanazt, 
amit a keresztény egyház már 2000 
éve tesz. Nekünk nem kell stratégiában 
gondolkodnunk, mert ezt az értékren-
det megkaptuk az Egyház által, Jézus 
Krisztustól. Más segélyszervezetektől az 
különböztet meg minket, hogy evangé-
liumi alapon működünk. A karitász nem 
választható el ettől, mivel az egyház lé-
nyegi eleme a szeretetszolgálat. 

Itt köszönjük meg azoknak a családok-
nak a rendszeres és önzetlen segítségét, 
akik az egyházközségben meghirdetett 
adventi és nagyböjti tartósélelmiszer és 
terménygyűjtéseinket segítik. Talán így 
fejezhetjük ki leginkább azt, hogy az 
Egyház családot alkot a szeretetben.  
Külön köszönjük a háttér imákat is, hi-
szen az imádságból forrásozó hit ereje 
tartja egybe közösségünket.

Tápiógyörgyén 7 éve működik kari-
tászcsoport. Most idézek egy levélből, 

amelyben egy betűt sem írtam át.:„Ezúton 
szeretném megköszönni a magam és 
családom nevében a nekünk nyújtott se-
gítséget. Kimondhatatlan öröm volt szá-
momra, amikor a tanárnő közölte velem, 
hogy kapunk bojlert és tűzhelyet is. Mint-
ha valami csoda történt volna, örömöm-
ben sírva fakadtam. Véleményem szerint 
már több száz családnak segítettek, akik 
nehéz anyagi körülmények között élnek. 
Utólag szeretném megköszönni a tavaly 
nyújtott segítséget is. A tüzelő, amit kap-
tunk lehetővé tette, hogy két szobát fűt-
sünk, így a gyerekeim külön szobában 
lehettek. Csodálatos dolognak tartom az 
önök által végzett munkát, a rászorulók 
megsegítését.” 

A napokban a Váci Karitász Központ 
felé elküldtük éves beszámolónkat. Eb-
ből az összegzésből látjuk, hogy 2021-
ben Tápiógyörgye községben kiosztot-
tunk 197 kg tartósélelmiszert, az őszi 
gyűjtésből 100 kg terményt, 1600 doboz 
Bonduelle borsó illetve kukorica konzer-
vet, 38 zsák 30 kg -os étkezési burgo-
nyát, 250 kg lisztet és 50 db Erzsébet ke-
nyeret. 15 ezer ft-ot adtunk gyógyszerre 
két családnak. Egy esetben a  helyi To-
rockó Baráti Társaság adománygyűjtését 
segítettük. Érkezett 200 db szájmaszk, 
5liternyi folyékony szappan és néhány 
flakon Domestos. Karitászcsoportunk 
kapcsolatot ápol a helyi Védőnői Szol-
gálattal és a Körzeti Orvosi Rendelővel 
is. Részükre DM pelenkát, Béres csep-
pet és Herbion tablettát adtunk át ingye-
nes adományként. 2021-ben két család 
nyaralt ingyenesen Zánkán a karitász 

táborban és 9 család részesült 5000 Ft 
értékű TESCO utalványban iskolakezdé-
si támogatásként. Minden évben pályá-
zatot nyújtunk be a karitász központhoz 
téli tüzelőre. Az itt elnyert 200 ezer Ft-ból 
a Tóth Fafeldolgozó BT-től vásároltuk 50 
q fát, melyet 6 család között osztottuk el. 
Részesült DM pelenka támogatásban 10 
györgyei család. Jelenleg is a DM pe-
lenka igénylés papírjait intézzük, s itt is 
megköszönöm a helyi védőnő szíves se-
gítségét, aki kérésünkre, a támogatandó 
családok részére az ajánlásokat megírta. 

Már az előző években is részt vettünk 
5 családdal a Katolikus Karitász Öngon-
doskodó háztartások „Zöldellő kertek” 
programban, melyre 2022-ben is lehető-
ség van. Vetőmag adományokat tudunk 
biztosítani olyan nehéz helyzetű csalá-
doknak, akik vállalják, hogy a kertjüket 
megművelik; a magokat elültetik és gon-
dozzák a növényeket. Az egységcsomag-
ban várhatóan a következő vetőmagok 
lesznek:  spenót, fejessaláta, spárgatök, 
sütőtök, csemege kukorica, uborka, ka-
ralábé, petrezselyem, cékla, sárgarépa, 
velőborsó, hagyma, szárazbab, tarka-
bab, bokorbab. Néhány györgyei család 
már tapasztalatot szerzett erről a lehető-
ségről. Fontos, hogy a programban csak 
olyan családok, személyek vehetnek 
részt, akik vállalják, hogy aláírnak egy 
támogatási szerződést; a vetőmag átvé-
telekor pedig egy kiosztási listát. További 
feltétel, hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy 
fénykép készüljön róluk és elfogadják, 
hogy a Karitász munkatársa az év hátra-
lévő részében többször ellenőrizi, hogy 
valóban elültették-e és gondozzák-e a 
növényeket. Szeretettel várjuk a jelent-
kezéseket erre a lehetőségre! 

 Kicsit átnéztük, mit is teszünk 
egy év alatt. Hogy sok ez vagy kevés? 
Nem tudunk erre jó választ adni. Hogyha 
a számokat és a mennyiséget nézzük, 
mindenesetre kevés, mint az evangéliu-
mi „szegény asszony két fillérje.” Viszont 
a segítő szándék és a remény, ami élteti 
a mi csoportunkat is, az felbecsülhetet-
len érték.

Kozma Lászlóné

Az örök kincsek, akik sohasem fogynak el…

Sajnos a vírus által kialakult helyzet a 
könyvtári élet mindennapjaira is hatással 
volt. Az eltervezett éves programból na-
gyon keveset tudtunk megvalósítani. A 
bezárás időszaka alatt az otthon maradt 
gyerekek számára próbáltuk meseolva-
sással színesebbé varázsolni a szürke 
hétköznapokat. 

Szeptemberben lehetőségünk adódott 
két rendezvény megvalósítására. Az egyi-
ken Schäffer Erzsébet pulitzer-díjas újság-
író és író volt a vendégünk. A különleges 
találkozások és életmesék mestere. Több 
műve, hangoskönyve jelent meg. Az 1990-

es évektől elejétől a Nők Lapja munkatár-
sa. Könyvtárunkban Játszunk szerelmet, 
gyermeket, családot című előadását hall-
gathattuk meg.  A másfél órás műsor alatt 
az érzelmek hullámvasútján utazhattunk, a 
sírástól a nevetésig. A találkozón a korlá-
tozások ellenére is szép számban össze-
gyűltünk. Lehetőségünk adódott az írónő 

könyveit megvásárolni és dedikáltatni. A 
végén módunk nyílt a személyes és kötet-
len beszélgetésre. Hálánk jeléül virággal 
és györgyei pálinkával ajándékoztuk meg. 

Másik műsort gyerekek számára szer-
veztük, így az Ákom Bákom bábcsoportra 
esett a választásunk, akiktől az Aranyszó-
ló Pintyőkét nézhettük meg.  Az előadá-
son az óvoda középső és nagycsoportos 
gyermekei vettek részt.  A bábjáték során 
a gyerekek fantáziájukon keresztül egy 
teljes és szép világba kerülhettek.  Öröm 
volt nézni az önfeledett mosolyokat  a kis 
arcocskákon. 

Reméljük jövőre még több programmal 
tudjuk gazdagítani a könyvtári mindenna-
pokat. 

Földi Anita

Könyvtári élet
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Az ember fél attól, amit nem ismer, és ha 
lehet még jobban tart azoktól, akik kiszámít-
hatatlanul viselkednek. Az idősödés az önel-
látási képesség fokozatos elveszítésével jár 
együtt, és az egyén egyre jobban rászorul 
környezete támogatására. A szellemi ké-
pességek kóros mértékű elvesztésével járó 
demencia világszerte súlyos problémát jelent. 

A demenciában szenvedő az összetett fel-
adatokat nem képes végrehajtani, károsodik 
az ítélőképesség, beszédzavar jelentkezik, 
megváltozik az egész személyiség. Ez 60 
éves kor fölött már egyre gyakrabban ész-
lelhető, de a folyamat jóval fiatalabb korban 
elkezdődhet. A demens ember ellátása, ke-
zelése nem könnyű feladat. Mivel a betegség 
legtöbbször nem visszafordítható, fontos len-
ne már az első jeleknél felismerni, és a kez-
deti stádiumtól csökkenteni az idegrendszer 
károsodását, és lassítani a folyamatot.

Az árulkodó jelek:
1. Memóriazavar, feledékenység
Ez az egyik legjellemzőbb tünet, amire fel 

kell figyelni. Az öregedéssel természetesen is 
vele jár az emlékezet romlása, de figyelmez-
tető jel lehet, ha a betegnek később sem jut 
eszébe, amit elfelejtett.

2. Nehézségek a problémamegoldásban, 
tervezésben

Gyanús tünet, ha a korábban jól működő 
készségek romlanak, például a korábban 
sokszor megfőzött ételt nem tudja elkészíteni, 
a boltban nem tudja kiszámolni a fizetendő 
összeget, vagy eltéved hazavezetés közben.  

3. Probléma az egyszerű feladatok elvég-
zésében

A demens személy nehéznek találhat 
olyan korábban rutinszerűen végzett 

tevékenységeket, mint a televízió, a telefon 
vagy a számítógép kezelése, vagy akár egy 
tea elkészítése. Ezek a nehézségek otthon és 
a munkában is jelentkezhetnek.

4. Időbeli és térbeli tájékozódási zavar
A demencia megnehezíti az időbeli tájéko-

zódást, sőt, később teljesen felboríthatja az 
időérzékelést, még a múlt és a jövő megkü-
lönböztetése is gondot jelenthet. A térbeli tá-
jékozódás zavara is fontos figyelmeztető jel.

5. Probléma a vizuális információk feldolgo-
zásával

Az olvasás, a távolságok megítélése vagy 
a színek megkülönböztetésére való képes-
ség is romolhat, ilyen jellegű korai jeleknél 
mérlegelni kell, hogy szabad-e autót vezetnie 
az érintettnek.

6. A beszéd- és az írás zavarai
A demens ember nehezen vesz részt egy 

társalgásban, mert könnyen elfelejti, hogy mit 
mondott korábban ő vagy a beszélgető part-
ner. Ugyanígy romolhat a kézírás olvasható-
sága, nyelvtani helyessége.

7. A tárgyak helyének elfelejtése
Az érintett gyakran nem emlékszik rá, hol 

hagyta a mindennapi tárgyait, például távirá-
nyítót, dokumentumokat, pénztárcát, kulcso-
kat, és az is előfordulhat, hogy másokat vádol 
lopással.

8. Romló döntési- és ítélőképesség
Egyre nehezebbé válik annak megítélése, 

hogy mi lehet jó és rossz döntés. A demens 
személy hajlamos sok pénzt adni valamiért, 
amire nincs is szüksége, ugyanakkor elha-
nyagolja a személyes higiéniát, és nem figyel 
a külső megjelenésére.

9. Szociális élettől való visszavonulás
Figyelmeztető jel, ha valaki egyre vissza-

húzódóbb, ha nem folytatja a korábbi tevé-
kenységeit, ha nem keresi mások társaságát, 
nem figyel a beszélgetésekre. Ez otthon és a 
munkahelyen is megfigyelhető lehet, elszige-
telődéshez vezethet.

10. Személyiség- és hangulatváltozások
Sokan észrevehetően ingerlékenyebbek 

lesznek, többet veszekszenek, esetleg befelé 
fordulnak, szorongókká válnak.

Ha a fenti jelek közül akár csak kettőt is 
tapasztal valaki, vagy éppen a családtagok 
veszik észre, hogy változások álltak be a min-
dennapi életben, minél hamarabb forduljon 
orvoshoz.

Nem érdemes azt gondolni, hogy mindez 
az öregedés természetes velejárója. Fontos 
lenne kideríteni, hogy a tünetek hátterében 
nem áll-e demencia vagy esetleg más testi 
vagy lelki betegség. Korai diagnózis birtoká-
ban a megfelelő kezelés hatékonyan lassít-
hatja a folyamatot, segíthet az életminőség 
minél további megőrzésében, ami nem csak 
a demens személy, hanem a családja szem-
pontjából is igen fontos. A demens személy 
előbb, vagy utóbb részleges, vagy teljes gon-
dozásra szorul, melyet a család egyre nehe-
zebben tud felvállalni.

Ha családjában vagy környezetében 
demenciában szenvedő illetve egyéb be-
tegségek miatt gondozásra szoruló személy 
van, kérjen szakmai segítséget!

Hívja a Gondozási Központ munkatársait 
az alábbi telefonszámon 53-383-025 vagy 
személyesen Községi Gondozási Központ 
(2767 Tápiógyörgye, Szentháromság tér. 6.)

Borsányiné Szappanos Rita
Intézményvezető

VAN SEGÍTSÉG! - Az időskori demenciáról

Az idei év fő célkitűzése számunkra 
az, hogy a társadalom minden szereplője 
számára szeretnénk értékes programo-
kat kínálni. A tavalyi évben egy térségi 
rajzpályázati versenyt hirdettünk általá-
nos iskolásoknak és középiskolásnak is, 
mely számunkra pozitív visszajelzéssel 
zárult.  Ebből energiát merítve álmodtuk 
meg farsangi gyermek programunkat, 
melyet 2022. február 19-én Tápiószent-
mártonban tartottunk meg, ahol a legki-
sebb gyermek 5 éves és a legidősebb 14 
éves volt.

A mulatság egy napközis program 
volt, így a gyerkőcök reggel érkeztek és 
délután mentek haza élményekkel tele. 
Eseményünkön 16 szorgos kis méhecs-
ke vett részt, akik számára különböző 
programokat biztosítottunk. 

Rendezvényünket egy ismerkedős 
körjátékkal kezdtük, majd mindenki saját 
névjegykártyát készített, melyet egész-
nap viseltünk. A folytatásban farsangi 
szokásokról beszélgettünk, valamint kö-
zösen készítettünk díszeket, amivel az 

egész termet farsangi hangulatba vará-
zsoltuk. 

Mindenki készített egy saját farsangi 
álarcot, melyek zsűri elé kerültek és négy 
alkotás helyezést is szerzett. Mindenki 
más emléklapot kapott arról, hogy részt 
vett a „házi álarcversenyünkön”.  

A program csúcspontja a fánk sütés 

volt, ahol az alapanyagokból a gyerekek 
készítették el a kész tésztát.  A sütésben 
ők nem vettek részt, mivel téli madará-
szás volt kint, ahol távcsővel figyelték a 
környék madarait, illetve madárhangokat 
kellett felismerniük. A sütés után közösen 
leültünk az asztalhoz és jóízűen fogyasz-
tottuk el munkánk gyümölcsét.

A Tápió-vidék Természeti Értékeiért 
Közalapítvány munkatársai ezúton is 
szeretnék megköszönni a szülők bizal-
mát, valamint a gyerekeknek a jó han-
gulatot és a közös munkát. Továbbá 
szeretnénk megköszönni minden felnőtt 
segítségét, akik részt vettek a Farsangi 
mulatság lebonyolításában.

A jövőben tervezzük több gyermek 
program szervezését, melyről online fe-
lületeinken fogunk információt szeretettel 
várunk minden kedves érdeklődőt!

                Gulyás Mercédesz és 
Antalicz Csaba

Tápió Közalapítvány munkatársai 

Farsangi mulatság a Tápió Közalapítvány szervezésében
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Tápiógyörgye Község Önkormány-
zata Képviselő –testületének határoza-
ta alapján értesítjük a Szülőket, hogy 
2022/2023. nevelési évre a Kastélykert 
Óvoda és Mini Bölcsődébe a beíratás: 

2022. május 02 – május 06.
8.00-15.30 óráig 

A beíratkozás előzetes időpont-egyez-
tetés után lehetséges, melyet a 06-53-
383-099-es telefonszámon, vagy az 
ovoda.gyorgye@gmail.com e-mail cí-
men tehet meg. 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény 8.§.(2) bekezdésének 
rendelkezései szerint a gyermek abban 
az évben, amelynek augusztus 31. nap-
jáig 3. életévét betölti a nevelési év kez-
dő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt. 

A gyermeket 4. életévének betöltésé-
ig a szülő kérésére felmentheti a Járási 
Hivatal - ha a gyermek családi körül-
ményei, sajátos helyzete indokolja - a 
kötelező óvodába járás alól.  A szülő a 
kérelmét a Járási hivatalhoz 2022. május 
25-éig nyújthatja be. 

2022. szeptember 1-jétől bölcsődei 

csoportba, 20 hetestől – 36 hónapos 
korú gyermekek részére biztosítunk nap-
közbeni ellátást. 

A bölcsődei és óvodai beiratáshoz 
szükséges dokumentumok: 

- nyilatkozat a gyermek felügyeleti jo-
gáról szóló kitöltött nyilatkozat, mely az 
óvodában a beíratkozás előtt elkérhető,

- a gyermek születési anyakönyvi kivo-
nata,

- a szülő személyi igazolványa,
- lakcímet igazoló hatósági bizonyít-

vány,
- a gyermek TAJ száma, 
- a gyermek oltási kiskönyve,
- egyedülálló szülő esetén a válásról 

hozott bírói végzés másolat és/vagy a 
gyermek-elhelyezést rögzítő gyámhiva-
tali határozat, 

- más intézényből történő átjelentke-
zés esetén a korábbi intézményből a 
gyermek egészségügyi törzslapját, pe-
dagógiai véleményét és az intézmény 
igazolását szükséges csatolni. 

- ha gyermeke tartósan beteg, erről 
szakorvosi vélemény kérünk, 

- az étkezéshez szükséges gyermek-
védelmi támogatásról szóló határozat 
másolata. 

- bölcsődei beíratáshoz szükséges 
még háziorvosi igazolás, hogy a gyer-
mek Mini Bölcsődében gondozható. 

A bölcsődei és az óvodai felvételről a 
beíratást követő egyeztetés után 30 na-
pon belül értesíti az intézmény a szülő-
ket. 

Az elutasító határozat ellen a kézhez-
vételtől számított 8 napon belül nyújtható 
be jogorvoslati kérelem az óvoda fenn-
tartójához. 

A beíratással kapcsolatos részletes és 
egyéb sajátos tudnivalókat, a beíratás 
általánostól eltérő időpontját, valamint 
az óvoda nyitvatartási idejét az óvoda a 
helyszínen közzéteszi. 

Kérjük a Szülőket, hogy gyermeküket 
a meghirdetett napokon írassák be a böl-
csődébe, vagy óvodába, illetve kérjék az 
előjegyzésbe vételt. 

Beíratkozás helye: 
Tápiógyörgye Kastélykert Óvoda és Mini 

Bölcsőde
2767 Tápiógyörgye, Táncsics Mihály út 

5. 
Tápiógyörgye, 2022. február 2. 

 Turóczi István Zoltánné 
jegyző

BÖLCSŐDEI ÉS ÓVODAI BEÍRATÁS

Farsangi mulatság a mini 
bölcsődében és az óvodában
„Itt a farsang áll a bál…”
Az idei nevelési évben 2022. 

február 18-án rendeztük meg a 
farsangi mulatságot a Kastély-
kert Óvoda és Mini Bölcsődé-
ben. 

Nagy készülődés előzte meg 
az eseményt, farsangi díszbe 
öltöztettük az intézmény helyi-
ségeit, lufik, bohócok, álarcok, 
színes szalagok jelezték a kö-
zelgő ünnepet. 

A farsangot megelőző na-
pokban maszkot, álarcot, bo-
hócot készíthették különféle 
technikák felhasználásával, 
vidám énekszó és hangszerek 
hangja hallattszott a csoport-
szobákból napokon keresz-
tül. A játéktémákat is farsangi 
téma adta, hiszen a „jelmez-
boltban” változatos, ötletes jel-
mezeket vásárolhattak, zenés, 
lufis ügyességi játékokban ve-
hettek részt a kisebbek és a 
nagyobbak. 

Amikor elérkezett a várva 
várt nap a csoportszobák meg-
teltek hercegnőkkel, pókembe-
rekkel, balerínákkal, pillangók-
kal, angyalokkal, katonákkal, 
cicákkal, gekkókkal. (Köszönet 
a Kedves Szülőknek!) 

Az intézmény dolgozói is 
színes jelmezbe öltöztek a 

gyermekek nagy örömére, vol-
tak bohócok, kalózok, pumukli, 
csillag, szupernagyi stb…

A jelenlegi vírushelyzet mi-
att minden kisgyermek a saját 
csoportjában élvezte a farsan-
gi mulatságot. 

A gyermekek bemutatták 
jelmezeiket, táncoltak, ettek-it-
tak, sokféle változatos zenés-
táncos ügyességi játékban ve-
hettek részt. 

Az elmaradhatatlan és na-
gyon finom farsangi fánkról a 
Községi Konyha és Étkezde 
dolgozói gondoskodtak, amit a 
gyermekek az ebédhez jóízű-
en el is fogysztottak (Köszön-
jük!) 

A farsangi népszokás felele-
venítésével a hagyományok 
ápolása élményszerű meg-
tapasztalása, a gyermekek 
ismereteinek bővítése, érze-
lemviláguk gazdagítása, kéz-
ügyességük, mozgáskultúrá-
juk és szociális érzékenységük 
fejlesztése volt a célunk. 

A gyermekek élményekkel 
gazdagon meséltek szüleiknek 
a farsangi mulatságról.

Lesták Péter Jánosné
intézményvezető

Nemzeti identitástudat 
erősítése az óvodában

Óvodánkban az ünnepek, 
megemlékezések során is 
a gyermekek nyitottságára 
építünk. Segítjük őket, hogy 
megismerjék szűkebb és tá-
gabb környezetüket, amely 
a nemzeti identitástudat, a 
kulturális értékek, a haza-
szeretet, a szülőföldhöz és 
a családhoz kötődés alapja. 

Célunk, olyan szívhez 
szóló lelki élménnyel gaz-
dagítani óvodásainkat, 
amely meghatározó lehet a 
személyiségfejlődésükben.

A Március 15-ét megelő-
ző hetekben különböző te-
vékenységek során készül-
nek a gyermekek a napra 
csoportonként: megismerik 
nemzeti jelképeinket, ké-
peskönyveket nézegetnek, 
képeket gyűjtenek, várat 
készítenek, katonákat, hu-
szárokat, lovakat barká-
csolnak. Megnyílik a nem-
zeti bolt, ahol kokárdát, 
nemzeti színű zászlókat, 
csákókat vásárolhatnak. 
Készítenek pártát, huszár-
csákót, papírkardot, pari-
pabábot, papírcsákót haj-
togatnak. Katonás, lovas 
mozgásosjátékokat játsza-
nak.

A megemlékezés napján 
a gyermekek és felnőttek 
ünneplő ruhába jönnek óvo-
dába. Meghallgatjuk a him-
nuszt és szózatot. 

A gyermekek bevonásá-
val, tevékeny közreműkö-
désével elevenítjük fel az 
1848-49-es szabadságharc 
korát – a legnemesebb ér-
zéseket erősítve bennük, 
mint az együttműködés örö-
me, az együttérzés, a bá-
torság, a tettrekészség, se-
gítőkészség. Az ünnepség 
a gyermekek életkorának 
megfelelően cselekvésbe 
ágyazottan történik: huszá-
rokká válunk, lóra szállunk, 
csatába megyünk és elül-
dözzük az ellenséget. Az 
ünnephez kapcsolódó mon-
dókákkal, dalokkal, versek-
kel színesítjük az eseményt. 

A tartalmas délelőtt zárá-
saként, csoportonként elsé-
tálunk a Hősök szobrához 
és elhelyezzük a magyar 
zászlókat.

Barna Ágnes
óvodapedagógus
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Dávidn 2 hónapos korában 
a háziorvos vette észre, hogy 
a látásával probléma van. 1,5 
éves kora óta visel szemüve-
get, de javulást nem hozott. 
Számtalan vizsgálat, sok-sok 

fejlesztőfoglalkozás és a sérü-
lésspecifikumának megfelelő 
szakember bevonásával, pél-
daértékű szülői támogatással 
sem tud Dávid úgy fejlődni, mint 
egészséges 7 éves társai. 

Látásvesztesége olyan sú-
lyos fokú, hogy csak megfele-
lően kialakított tárgyi környe-
zetben, speciális eszközök 
segítségével képes optimálisan 
fejlődni, ismereteket feldol-
gozni, tanulni. Az 1. osztályos 
nagyon jó képességű, korosz-
tályában kiemelkedő ismere-
tekkel rendelkező kisfiú további 
fejlődéséhez elengedhetetlen 
fontosságú speciális eszközre 
lenne szükség 

PRODIGI CONNECT 12 
asztali és hordozható elektro-
nikus nagyítóra, amelynek ára 
1.450.000.- Ft. 

A szülők anyagi helyzete nem 
teszi lehetővé a saját erőből tör-
ténő eszköz beszerzését, ezért 
anyagi támogatásra van szük-
ségük. 

Az édesanya 2021. decem-
berében megkereste a Tápió-
györgye Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének Szociá-
lis Bizottságát és kérte a segít-
séget. 

Bizottsági döntés alapján 
2021. december 28-tól kezde-
ményezésre került az adomány-
gyűjtés. E-mailban, postai úton, 
facebook oldalon kerestük meg 
a tápiógyörgyei és a környező 
települések kis-, közép- és na-
gyobb vállakozóit, őstermelőit, 
illetve magánszemélyeket. 

Az együttérző, segíteni aka-
ró, lelkes támogatóinknak kö-
szönhetően az eltelt időszakban 

2021. december 28 - 2022. 
február 25-ig Tápiógyörgye 
Község Önkormányzatának el-
különített számlájára 894.625.- 
Ft került utalásra, amit a család 
nevében szeretnék hálásan 
megköszönni minden Támoga-
tónak. 

Az adománygyűjtés még 
folytatódik, amennyiben le-
hetősége van Dávid további 
hatékony tanulását segíteni, 
kérem, hogy Tápiógyörgye 
Község Önkormányzat elkü-
lönített számlájára 65200012-
10009134-00000000 utaljon és 
támogassa a kisfiút. 

Köszönjük az eddigi adomá-
nyaikat!

Lesták Péter Jánosné
Képviselő-testület Szociális

Bizottságának elnöke

Adománygyűjtés egy látássérült kisfiúnak

Az Ifjúsági Fúvószenekar hírei

Úgy gondolom, hogy az elmúlt félévben 
a járványhelyzetre vonatkozó korlátozások 
enyhülésének köszönhetően sikerült ze-
nész társainkkal több minőségi időt együtt 
töltenünk. Kicsivel többet próbáltunk, szer-
vezkedtünk, felléptünk és szórakoztunk 
tavalyhoz képest. A járvány kezdete óta 
úgy érzem, hogy mindannyian jobban ki va-
gyunk éhezve a szociális, valódi ingerekre, 
ettől fogva igyekszünk minden szabadidőt ki-

használni, hogy zenélhessünk, vagyis, hogy 
sokat nevessünk, beszélgessünk, álmodoz-
zunk a zenekar jövőjéről, hogy szombaton-
ként vidáman fütyülgetve memorizáljuk az új 
dallamokat, amiket aznap délelőtt tanultunk. 
Karmesterünk sosem hagy minket unatkoz-
ni, így például most is több új szám elsajátí-
tásán dolgozunk. Évek óta nem volt sajnos 
lehetőségünk egy nagyobb utazásra, na-
gyon szeretnénk, ha ez idén megváltozna.

Október 9-én sikerült ismét megszervezni 
a Szüreti mulatságot a szokásokkal szakít-
va, ami idén sátorban lett megrendezve a 
strandkertben. Aznap délután sem maradha-
tott el a lovaskocsis felvonulás, amit külön-
böző előadások követtek a strand területén. 
Felléptek a Kastélykert Óvoda nagycsopor-
tosai, a Vadvirág Nyugdíjas Klub, a Györgyei 
Gyöngyszemek néptánccsoport, Csipet-
Csapat zenekar és az Ifjúsági Fúvószene-
kar. Az esti mulatság hangulatát a Volume 
Band biztosította.

A 2021-es év végét újra egy kevésbé 
szokványos karácsonyi koncerttel zárta az 
Ifjúsági Fúvószenekar. A járvány miatt nem 
szerettük volna kockáztatni sem szeretteink 
sem társaink egészségét, így vőlegényem, 
Budácsik Attila segítségével a karácsonyi 
koncertet átköltöztettük egy online térbe, 
ahol bárki, bárhol, bármennyiszer megtekint-
heti a műsorunkat. Így idén is meghoztunk 
egy nehéz döntést, hogy a koncertünket film-
szalagra rögzítjük. A karácsonyi előkészüle-
tek közepette igyekeztünk leegyeztetni egy 
időpontot, ami mindannyiunknak megfelelő, 
hogy legkésőbb szentestén mindenkihez 
eljusson az összevágott film. Forgatásunk 
helyszínéül a számunkra legbiztonságosabb 
közeget, a zeneiskolánkat választottuk. A 
felvétel napjára pontosan olyan átszellemült-
séggel és lelkesedéssel készültünk, mintha a 
megszokott módon, személyesen köszönte-
nénk zenekedvelő vendégeinket karácsony 
alkalmával. A forgatás előtt karmesterünk 
Tatai József segítségével összeállítottuk 
műsorunk virtuális “lejátszási listáját” és más 
elemeit. A felvétel közben született képek és 
az elkészült videó még most is megtekint-
hető a Tápiógyörgye Ifjúsági Fúvószenekar 
Facebook oldalán.

Farkas Rebeka

A tápiógyörgyei GAMESZ Nonprofit Kft. 
a karcagi Elektronikai Hulladékhasznosító 
Kft. segítségével a településünkön meg-
szervezi az ingyenes elektronikai hulladék-
gyűjtést. Az elektronikai hulladékok nem 
kerülhetnek kommunális hulladék gyűjtő-
edényekbe, illetve a lomtalanítások alkal-
mával is tilos kihelyezésük. Célunk, hogy 
a településünkön segítsünk a háztartások-
ban képződő elektronikai hulladékok ösz-
szegyűjtését. A hulladékok elszállításával, 
elhelyezésével és szakszerű ártalmatlaní-
tásával az Elektronikai Hulladékhasznosí-
tó Kft-t bíztuk meg. A lakosság részére a 
megjelölt napokon ingyenesen lehet be-
szállítani telephelyünkre az elektronikai be-
rendezéseiket.

Dátum: 2022.03.18. (péntek) 8-16 óráig, 
illetve 2022.03.19. (szombat) 9-13 óráig

Helyszín: GAMESZ telephely, 2767 Tá-
piógyörgye Dózsa György út 10.

A következő hulladékokat vesszük át:
Minden olyan berendezést átveszünk, 

ami elektromos árammal működik (hűtő, 
fagyasztó, mosógép, porszívó, elektromos 
konyhai berendezések, számítógépek, 
nyomtatók, fénymásolók, telefon, rádió, vi-
deo berendezések, elektromos kerti gépek, 
barkácsgépek stb.).

Akadályozzuk meg együtt, hogy ezek a 
hulladékok valamelyik árokparton, erdő-
szélén kössenek ki, óvjuk meg közösen 
környezetünket.

Nagyné Bíró Adrienn

DÍJMENTES 
Lakossági Elektronikai 

hulladékgyűjtés 
Tápiógyörgyén
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A Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány 
kuratóriuma szomorú döntést hozott 2021 
év végén. Nem vállaltuk a bizonytalan 
járvány helyzetben a Karácsonyi-vásár 
megszervezését. Helyette tevékeny részt 
vállaltunk a községi Gyertyagyújtásokon. 
Advent második vasárnapján az óvodá-
sok gyertyagyújtásán biztosítottuk a me-
leg teát, forralt bort és harapnivalót, vala-
mint megjelent a TVKA Mikulás aki rövid 
kocogásra invitálta a gyerekeket, szülei-
ket. Így a falu főtere megtelt énekkel és 
hangos gyerekszóval és a Mikulás-futás 
sem maradt el. Alapítványunk mindeköz-
ben az adventben rajversenyt hirdetett 
„Az én karácsonyi álmom” címen. Az 
eredményhirdetés pedig a 4. gyertyagyúj-
tás alkalmával volt.

30 darab rajz érkezett, amely közül az 
Alapítvány előzsűrizéssel 11 képet bocsá-
tott a Facebook-on közönségszavazásra. 
Sok szavazat érkezett és az alábbi vég-
eredmény született:

Óvodások: 1. Moravszki Medox, 2. 
Nagy Zalán Zoltán, 3. Lányi Luca

Alsó évfolyam: 1. Göblyös Laura, 2. 
Bezzeg Boglárka, 3. Ravcskó Viktória

Felső évfolyam: 1. Magdics-Kovács 
Kristóf, 2. Megyes Boglárka 

A győztesek részére az ajándékokat 
hálás szívvel köszönjük azok felajánló-
inak. Ivanicsné Dömők Margit, Dömők 
Zoltán és Kovács Éva készített és adott 
ajándékokat, amelyeknek a gyermekek 
nagyon örültek.

Közben falunkban egy nagyon kedves 
kezdeményezés is meghonosodott. Az 
adventi várakozásban 24 napon keresz-
tül, minden nap más tápiógyörgyei ablak 
„nyílt ki” és öltött esténként fényruhát. Az 
Alapítvány arra biztatott mindenkit, hogy 
a karanténos, vírus terhelte időben estén-
ként mozduljanak ki. Sétáljanak, bicikliz-
zenek, fussanak. Fotózzák le az ablako-
kat és küldjék el a TVKA-nak a fotókat.

A legtöbb fotót és a mozgást bizonyító, 
telefonos igazolást beküldő értékes meg-

lepetésben részesül.
Ivanics Anna a Spuritusz Futóklub osz-

lopos tagja mind a 24 fotót és igazolást 
beküldte, így 5000 Ft-os Decathlon utal-
vány lett a jutalma, amelyhez itt is gra-
tulálunk. Itt jegyezzük meg, hogy ezt a 
kezdeményezést 2022-ben is támogatjuk 
és meghirdetjük. Ahogy különdíjban ré-
szesítjük Tápiógyörgye legkivilágítottabb 
épületének tulajdonosát is. Már most buz-
dítunk minden vállalkozó szellemű csalá-
dot, hogy tervezzék és valósítsák is meg 
a karácsonyi kivilágításukat.

Örömmel számolunk be róla, hogy 
ismét elismerésben részesült a Tápió-
györgye 800 éves jubileumára készített 
emlékérme. Az érme készítő által meg-
hirdetett versenyben a mi érménk nyerte 
el a „Közönségdíjat”. Az erről szóló ke-
retezett, díszoklevelet december elején 
vettük át és az a Faluház aulájában került 
elhelyezésre. Itt mindenki által megtekint-
hető. Januárban az Alapítvány kuratóriu-
ma tisztújítást tartott. A kuratóriumi tagok 
ismét egy évre vállalták a megbízatást és 
folytatják önkéntes, önzetlen és társadal-
mi munkában végzett munkájukat. 

2022 év elején az TVKA a Klubházban 
biztosította egy-egy szülői értekezlet meg-
tartását. A Klubház kapott is egy használt, 
de jó állapotban lévő ülősarkot Togyela 
Attila támogatónktól. Köszönet érte, az 
adomány a Klubházat tette otthonosabbá. 
Már idén is kaptunk felkérést, hiszen feb-
ruár 5-én, immár 20. alkalommal indultak 
a tápiószelei túraközpontból a téli teljesít-
ménytúrázók. A klasszikus Sóút túra alap-
vetően Tápiószele-Szolnok útvonalon, 34 
kilométeren zajlik. A Tápiószelei Termé-
szetbarát Klub vezetője Lipák István most 
is lokálpatrióta ajánlattal élt községünk/
közösségünk irányába. Megkérte Alapít-
ványunkat a Pokoltanyán felállított pe-
csétpont felállítására és működtetésére. 
Továbbá előzetes tervek ellenére mégis 
csak szerveztek egy Györgyéről induló 
és érkező 10 kilométeres távot, amelyre 

minden györgyeinek 500 Ft-os (50%-os) 
részvételi díjat biztosított.

A remek időnek és annak a ténynek 
köszönhetően, hogy színes volt a táv-
paletta a tervezett 200 helyett 238 fő 
nevezett és teljesítette a távokat. Ala-
pítványunk -a részvevők szerint- remek 
hangulatot teremtve, fogadta a hozzánk 
ellátogató túrázókat! A Györgyey Kastély 
Étterem és Panzió biztosította a 30 liter 
teát. Ezt egészítette ki Alapítványunk 15 
liter forralt borral és 2 liter szilvóriummal. 
Minden elfogyott, ahogyan a  Tápiósze-
lei Természetbarát Klub által biztosított 
karton télifagyi is. Kellemes délelőtt volt. 
Úgy éreztük a túrázók megelégedetten tá-
voztak és az elismerés szavai záporoztak 
ránk. Sok kérdést, de még több elismerő 
mosolyt és dicséretet kaptunk - falunk és 
az itt élők vonatkozásában. Györgyéről 
is voltak túrázók, bár a létszámuk elma-
radt a vendégekéhez képest. Persze volt 
Spuritusz túracsapat, amely főleg a gye-
rekeinkből állt. Hálásan köszönjük, hogy 
eljöttek!

Január és február nem az a kimon-
dott futószezon. Ennek ellenér 3-3 fős 
Spuritusz különítmény volt a (szokásos) 
budapesti Zúzmara félmaratonon és feb-
ruár végén Szekszárdon a Bodri Trail 
terepfutáson. Sajnos az edzéseket -az 
iskola tornatermének zártsága miatt- to-
vábbra sem lehet szervezetten tartani. De 
gyermekeink még így is, szülői felügye-
lettel vasárnaponként és a tavaszi vilá-
gosságban majd már hétköznaponként 
járnak futni. Ez nagyon jó érzéssel tölt el 
bennünket és várjuk, hogy ismét együtt 
töltött edzésekkel pallérozhassuk a tes-
tünk futásra éhes izmait!

Bízunk egy nyitottabb, egészségesebb 
2022-ben és reméljük a közel jövőben 
már újabb sikerekről számolhatunk be. 

TVKA kuratóriuma

Karácsonytól - Március 15-ig, avagy a TVKA „téli-történései”

A Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány 
(TVKA) és az általa patronált „Spuritusz” 
Futóklub 2022 évben a következő prog-
ramok megvalósítását tervezi. Persze 
továbbra is döntően a Koronavírus árnyé-
kában kell a terveinket dédelgetnünk, de 
bízunk benne, hogy sikerül azok megva-
lósítása. 

2022. március 19-20 – XV. Országfutás 
tápiógyörgyei futama Tápiógyörgye. A 
pontos időpont egyeztetés alatt, később 
médiában hirdetve( részvétel: ingyenes)

2022. május 1. Községi Majális kereté-
ben - Mezei futóverseny a tápiógyörgyei 
Általános iskola és Óvoda osztályainak, 
csoportjainak. A rendezvényen a győztes 
osztály és csoport készpénztámogatást 
kap, az adott osztály és csoport éves 
programjának megvalósításához. (ingye-
nes)

2022. június 25. „Szentiványiéji Színhá-
zi-est” szabadtéri színházi estet a Strand-
kertben

2022. július 30. X. Gulyaterelő Futóver-
seny A futóverseny megszervezése és 
lebonyolítása a falunapi rendezvények 
programrészeként. Kezdés 8.00 óra. (ne-
vezési díjak a helyszínen)

2022. október 8. II. Falukerülő és nem-
zeti gyásznaptúra (tervezet)

2022. október 23. XVI. Országfutás 
tápiógyörgyei futama Tápiógyörgye. A 
pontos időpont egyeztetés alatt, később 
médiában hirdetve( részvétel: ingyenes)

2022. december 10. Községi Karácso-
nyi Vásár Ünnepi vásár az Óvoda, Álta-
lános Iskola, Egyesületek, civil szerve-
zetek, helyi vállalkozók részvételével, az 
adventi időszakban. Helyszín: Faluház

VII. Mikulás-futás a Karácsonyi vásár 

keretében (ingyenes)
Dísz és Rajz-verseny szintén a Vásár 

ideje alatt (ingyenes)
A TVKA szeretné megköszönni mind-

azok felajánlását, akik adójuk 1%-val 
2020-21-ben támogatták Alapítványun-
kat.

Ezúton kérjük minden kedves támoga-
tónkat, hogy 2022-ban is, amennyiben 
módjukban áll, úgy szíveskedjenek adó-
juk 1%-át az Alapítvány részére felaján-
lani.

Alapítványunk pontos neve és adószá-
ma:

TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Alapít-
vány

Adószám: 18222810-1-13

Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány 2022 évi programterve
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Ahogy hosszabbodnak a nappalok, egy-
re biztosabbak lehetünk abban, hogy jön a 
tavasz, és ez a labdarúgást szerető szurko-
lóknak egyben azt is jelenti, hogy hamarosan 
kezdődik a bajnokság, folytatódik  pontva-
dászat. A felnőtt csapat őszi kiváló teljesít-
ménye alapján igazán vérmes reményeink 
lehetnek, hiszen a tabella éléről folytathatjuk 
a bajnokságot, aminek a végén reméljük, a 
bajnokság megnyerését is ünnepelhetjük. 
Mert ne legyünk álszerények, nyugodtan ki-
jelenthetjük ebben  a játékos keretben ben-
ne van a bajnoki cím lehetősége. Persze 
a lehetőség még nem garancia a bajnoki 
címre, hiszen ugyan ezt gondolja az a másik 
öt csapat is, aki a szűken vett élmezőnyhöz 
tartoznak. A 6. helyezett Tura  csak 4-ponttal 
gyűjtött kevesebbet  mint mi, így Sülysáp, 
Tápióság, Iklad és  Abony  is joggal bízhat  
a minél előkelőbb helyezésben. Ez  biztosan 
garancia lesz az izgalmas tavaszi évadra.

A koronavírus okozta megbetegedés saj-
nos a mi csapatunkat is elérte, több játéko-

sunk és az edzőnk  is megfertőződött, meg-
betegedett hosszabb-rövidebb időre kidőlt 
a sorból. Így zavartalannak a  január 11-én 
kezdődött felkészülésünket nem mondhat-
juk, ugyanakkor az mindenképp biztató, 
hogy a játékos keret egyben maradt. A négy 
felkészülési mérkőzésen a Szolnok Megye 
I. osztályában játszó csapatokkal felvettük 
a versenyt sikerült legyőznünk Szajolt és 
Tószeget is, Újszásszal és Rákóczifalvával 
döntetlent játszottunk. Ez minden esetre 
kellő önbizalmat kell hogy adjon a tavaszi 
folytatásra. Az U19-es csapatunk is már ja-
nuár közepén megkezdte a felkészülést, és 
mivel Tápiószentmártonból visszaigazoltuk 
Ledacs-Kis Balázst, vele a csapat egyértel-
műen erősödött. Így joggal reménykedhe-
tünk utánpótlás csapatunk dobogós helye-
zésében is.

Nyilván sokan hallották, és már látták azt 
a buszt, amelyet egyesületünk TAO-s támo-
gatás keretében vásárolhatott. A teljesen új 
(5 km-el vettük át) 9-személyes busz 14 480 

000 Ft-ba került, amelyhez Önkormányza-
tunk 1 750 000 Ft-os támogatást nyújtott. Kö-
szönet érte, ugyanakkor nyugodtan mond-
hatom, hogy  ezzel a busszal nem csak a 
Községi Sportkör, hanem a településünk is 
gazdagodott.

Sajnos szomorú eseményről is meg kell 
emlékeznem, hiszen egyik törzsszurkolónk 
Füzi Zoltán az elmúlt év végén itt hagyott 
minket. Zoli szókimondása, szívből jövő 
szurkolása nagyon fog hiányozni.  Abban vi-
szont biztosak lehetünk „föntről” is mindent 
megtesz azért, hogy a györgyei futball minél 
jobb eredményeket érjen el.

Bízom abban, hogy a következő alkalom-
mal már a várt jó eredményekről, györgyei 
sikerekről számolhatok be, és egyben kérem 
a sportot, a futballt kedvelő szurkolókat, hogy 
minél nagyobb létszámban látogassanak ki 
mérkőzéseinkre. Szurkoljunk minél többen a 
györgyei sikerekért!

Tisztelettel: Hajnal József

Kedves Szurkolóink

A Tápió Közalapítvány fotópályázatot 
hirdet  “Nyitott szemmel a Tápió Natúr-
park turistaútjain” címmel.

A pályázat célja, hogy minél több ama-
tőr és profi fotós figyelmét ráirányítsuk a 
Tápió Natúrpark természeti és kulturális 
értékeire, valamint, hogy a képek közzé-
tétele révén a helyi lakosság is jobban 
megismerje szülőföldünk, a Tápió mente 
szépségét. 

A beküldött pályaműveket szakmai 
zsűri bírálja el. A legjobb alkotásokból 
kiállítást rendezünk a nagyközönség 
felé, és ezekből válogatva készítjük el 
a Tápió Natúrpark 2023-as falinaptárát, 
mely megvásárolható lesz a helyi boltok-
ban. Valamint reméljük, minél több kép 
felkerülhet a Tápió Natúrpark túraveze-
tő alkalmazásunkba, az alkotó nevével, 
ami online formában mindenki számára 
elérhető. Pályázaton minden térségi és 
nem térségi lakos is részt vehet. 

Pályázat témájának kategóriái:
Természet és táj (faj szintű képektől a 

tájképekig)
Tárgyi és épített örökség (mely kultu-

rális, építészeti értéket képvisel)
Ember a tájban (Mivel mi emberek is 

részese vagyunk a tájnak, benne élünk, 
dolgozunk, kikapcsolódunk, ezért ebben 
a kategóriában olyan képeket várunk, 
ahol az ember is természetes, hagyo-
mányos módon megjelenik pl. gazdálko-
dik, legeltet, kirándul, vadászik, halászik, 
fürdik, stb)

A pályamunkákat a tapio.naturpark@
gmail.com email címre kell beküldeni. 

Pályázat időtartama:
2022. február 1 – 2022. október 15.

Digitális fotópályázat 
2022-ben
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REMÉNYSUGÁR BT.
TEMETKEZÉS

Varga Viktor
Tápiógyörgye,
Jókai utca 13.

Tel.: 06 20 /413-0599

Ügyelet:
06 29/440-630

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

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

  KOVÁCSNÉ TÓTH NOÉMI
06-70/744-60-11

Anyakönyvi  ügyintézés ,  Özvegyi  nyugdí j  ügyintézés , 
Temetőgondnokság  

ELHUNYTSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET
ÉJJEL-NAPPAL

MÁRCIUS 19. OLDALHirdetések

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki 

mindazoknak, akik
Petényiné Hamar Márta

 búcsúztatása kapcsán, 
bármilyen formában kifejezték 

együttérzésüket, osztoztak 
fájdalmunkban!

 Gyászoló Család
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

20. OLDAL  MÁRCIUS

Tápiógyörgye Község Önkormányzata (2767 
Tápiógyörgye, Szent István tér 1.) a Versenyképes 
Közép-Magyarország Operatív Program keretében 
2021. évben meghirdetett Virágos bölcsőde - Új 
bölcsődei telephely kialakítása Tápiógyörgyén 
című benyújtott támogatási kérelme 286 252 201 
Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert 
bölcsődei férőhelyek kialakítására és bővítésére. 

A projekt finanszírozása 100%-ban támogatott, melynek teljes összegét a Magyar Államkincstár 
már az önkormányzat elkülönített számlájára átutalt. 

A kivitelezési munkálatok várható kezdete a közbeszerzési pályázat eredményének kihirdetését 
követően, 2022. április 1., 
a befejezés várható időpontja: 2023. május 31.
Tápiógyörgye, 2021. január 18.

Varró István
polgármester

 Tápiógyörgye Község Önkormányzata

Látványterv


