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Tisztelt tápiógyörgyeiek!

A 2022. márciusában megjelent Falu-
újság óta számos, a település életét be-
folyásoló dolog történt.

Már szinte furcsának érezzük azt, hogy 
kezd visszaállni az élet a rendes kerék-
vágásba és nem kell tovább maszkot 
hordani, vagy éppen a tavaszi karantén 
szabályokat betartani.  Azonban a leg-
szigorúbb higiéniás előírásokat továbbra 
is életben tartjuk a Gondozási Központ 
mindkét épületében. 

Az elmúlt hetekben a leendő bölcső-
de területének rendezését végezték a 
GAMESZ munkatársai. Visszabontották 
a régi épület nem beépítésre kerülő ré-
szét. Felkértünk egy földmérőt, hogy a 
terület határait pontosan tűzze ki. Idő-
közben elindítottuk a bölcsődeépítéshez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárást is. 
A nyilvános árajánlattétel fontos eleme 
volt, hogy a cégek naponta kérdezhették 
a tervezőt, Fehér Gábor építészmérnö-
köt, és ennek megfelelően pontosítani 
tudták ajánlataikat. El kívántuk kerül-
ni azt, hogy pótmunkát és pótszámlát 
nyújtsanak be a pályázó cégek. Végül 8 
ajánlat érkezett, mely alapján a legjobb 
ajánlatot adó PELAPROJECT Kft. nyer-
te nettó 243.143.758 Ft-os ajánlatával 
a közbeszerzést. Az elmúlt hónapokban 
tapasztalt jelentős építőanyag drágulást 
mi is érezzük, hiszen a tervezett beruhá-
zási költség majdnem 80 millió Ft-tal ma-
gasabb, mint a támogatás összege. Ezt 
a problémát azonnal jeleztük a Pénzügy-
minisztériumnak, akivel közösen keres-
sük a megoldást. Mind a minisztérium, 
mind önkormányzatunk közös érdeke, 
hogy az európai uniós támogatás ne 
vesszen el. Több településen is tudunk 
olyan pályázatokról, ahol a tetemes ár-
emelkedések miatt a vállalkozói és ön-
kormányzati szféra is lemondott a támo-
gatásról, mert nem tudják megvalósítani 
a pályázatokat.

Ugyan több alakalommal pályáztunk, 
de vidékfejlesztési szempontból soha 
nem volt fontos a pályázati bírálóknak, 
értékelőknek, jóváhagyóknak, hogy a 
„piac” területét 21. századi színvonalra 
emeljük. A közmunka program segítsé-
gével valamint a GAMESZ munkatársa-
ival közösen elkezdtük és még ebben az 
évben folytatjuk saját erőből az árusító 
hely területrendezését. Amennyiben a 
vizesblokk és a Batthyány út felőli terü-
let rendezésével készen leszünk, akkor 
fogunk hozzá az óvoda felőli terület csa-
padékvíz-elvezetésének és közvilágítá-
sának kialakításához. 

Hivatalosan is megalakult és működik 
az új Tápiógyörgyei Polgárőrök Egyesü-
lete. Az egyesület vezetője Erdős Krisz-
tián, Katona József úti lakos lett. Sok 
sikert és kitartást kívánok neki és csapa-
tának! Ezzel egyidejűleg kezdeményez-
tük az egyesület bejegyzését végző ügy-

védnél, hogy a „régi” polgárőr egyesület 
névhasználati jogosultságát, valamint a 
székhelyhasználati hozzájárulást szün-
tesse meg.

A szomszédos Ukrajnában zajló há-
ború példás összefogásra késztette fa-
lunk lakosságát is. A február 24-ei nap 
után következő időszakban egyrészt a 
településen élő, ukrán származású la-
kosok megkeresésére másrészt emberi 
érzésből felajánlást tettem a Migration 
Aid nevű szervezetnek. Maximum ápri-
lis végéig felajánlottam, hogy az Ifjúsági 
Táborban szállást, a Községi Konyhán 
pedig étkeztetést tudunk nyújtani me-
nekültek számára. Az első menekültek 
február 27-én érkeztek, egy hölgy négy 
gyermekével, akinek a párja Magyaror-
szágon dolgozik. Őket a Csernus-féle 
házban szállásoltuk el. Rá néhány nap-
pal érkezett egy fiatal pár, majd márci-
us 11-én két felnőtt öt kisgyermekkel, 
egy négyfős család Odesszából és egy 
hölgy a fiával. Külön köszönöm a Szo-
ciális Bizottság és a képviselő-testület 
azon tagjainak a munkáját, akik napi 
rendszerességgel segítették az ellátá-
suk megszervezését, megoldását. Mos-
tak, fürdettek, orvosi vizsgálatot intéz-
tek, ha arra volt szükség. Kialakult egy 
rendszer, hogy melyik nap kik mennek 
és milyen feladatot végeznek. Mivel több 
család is érkezett hozzánk, így március 
15-ére szerveztünk adománygyűjtést. 
A györgyeiek precízen betartották amit 
kértünk, felesleges holmikat nem hoz-
tak oda, minden használható volt, amit 
kaptunk. Jó állapotú tiszta ruhákat, játé-
kokat, és sok tartós élelmiszert kaptunk, 
illetve Borsodi-Nagy Erzsébet Ágnes 
doktornő gyógyszercsomagot állított ösz-
sze számukra. Büszke voltam arra, hogy 
a györgyeiek ilyen segítőkészek voltak! 
A hivatal részéről Nagyné Bíró Adrienn, 
Sebestyén Gabriella és Serfőző-Szabó 
Henrietta valamint Baranyi Boglárka 
védőnő tekintettel arra, hogy sok kicsi 
gyermek is volt közöttük, vettek részt 
az ellátásukban. A képviselők részéről 
Molnárné Szabó Szilvia, Szabó Tünde, 
Lesták Péterné Vajon Ildikó, valamint 
Kisné Varró Erika vették ki leginkább a 
részüket a feladatból. A menekültekkel 
való kommunikáció jól működött, mert 
angolul és ukránul is tudtunk velük be-
szélni, plusz voltak közöttük magyarul 
értő és beszélő személyek is. Vélemé-
nyem szerint kicsit jobban meg kellett 
volna szűrni azt az áradatot, ami akkor 
elindult Magyarország felé, mert nem 
mindenki volt valóban menekült, sokan 
kihasználva a káoszt, most családos-
tól átlépi az országhatárunkat. Nagyon 
negatívan befolyásolta az is a menekül-
tek véleményét, hogy Oroszországgal 
a magyar kormány kimondottan baráti, 
míg Ukrajnával egyre rosszabb kapcso-
latot ápol. Szerencsére ezen a vélemé-
nyen tudott az módosítani, hogy a civilek 

gyorsan reagálva és széles körű össze-
fogással fogadták őket az első naptól 
kezdve. Tudomásom szerint jelenleg a 
BOK-csarnok környékére érkezőket már 
jobban megszűrik, így aki nem háborús 
menekült, azt visszafordítják. Így tesz 
Németország és Ausztria is. Legutóbbi 
kibővített szociális bizottsági ülésen ar-
ról beszéltünk, hogy hogyan szervezzük 
meg a további étkezésüket? A Községi 
Konyhával sikerült flottul megszervez-
nünk, így ha esetleg érkeznének tele-
pülésünkre további menekültek egy kö-
vetkező menekült hullámmal, akkor már 
szervezettebben tudjuk bonyolítani az 
ellátásukat. Jegyző asszony megkeres-
te a valamikor Eszközkezelőnek hívott 
szerv munkatársait, így 3 györgyei, ke-
zelésükben lévő ingatlanról tárgyaltunk 
velük. Ezeket az ingatlanokat lakhatás 
céljára felajánlanák a háborús menekül-
tek számára. A házak nem kerülnének a 
tulajdonunkba, csak elszállásolhatnánk 
benne a menekülteket. A három ingat-
lanból kettő lakhatásra alkalmas, az 
egyik részben bútorozott. A másik házat, 
ami kisebb, a kétfős családnak mutattuk 
meg. Itt a fiúgyermek már a helyi álta-
lános iskolába jár. Csak ukránul beszél, 
de ettől függetlenül szeretnének nálunk 
maradni, az anya már felvételt nyert egy 
közeli üzembe, így dolgozni fog.

Svájci testvértelepülésünk kérésére 
írtam egy cikket a nálunk lévő mene-
kültek ellátásáról és az ottani egyesület 
felajánlást tett és anyagi segítséget sze-
retnének nyújtani. Én azt szeretném, ha 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
döntene majd ennek az összegnek a 
felhasználásáról. A készpénzben érke-
zett adományokat Lesták Péterné Vajon 
Ildikó kezelte, mely összeget gyógysze-
rek, pelenkák és élelmiszer beszerzé-
sére fordították. A Magyar Közlönyben 
megjelent annak részletszabályozása, 
hogy hogyan tudunk ennek a feladatnak 
az ellátására anyagi forrásokhoz jutni a 
központi költségvetésből. 1.284.000 Ft 
igénylését nyújtottuk be, ebben a köz-
üzemi díjakat, a mosások és az élelmi-
szer beszerzés összegeit számítottuk 
bele.

A GAMESZ Kft. megbízásából a nagy-
kátai GILDEX Kft. végzi településünkön 
a kátyúzást. A brutális áremelkedések 
miatt 1 m2 aszfaltozás 20.000.- Ft+ Áfa 
összegbe kerül az önkormányzatnak. 
Közel 400 m2-t kell javítani, azonban 
nem fogunk tudni minden problémát 
megoldani a véges pénzügyi keretünk 
miatt. Nem javítjuk ki a TRV helyett a 
csőtörésekből fakadó úthibákat, azt a 
nagykátai mérnökséggel való egyezte-
tés után, ígéretüknek megfelelően, né-
hány héten belül megoldják.

Néhány kisebb támogatást kaptunk 
a Magyar Falu Program keretein be-
lül. Ezáltal le tudjuk cserélni a Faluház 
nagytermének székeit. Terveink sze-
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rint azonban nem adjuk el a több mint 40 
éves székeket, azokat külső rendezvé-
nyeinkhez továbbra is használni fogjuk. 
Az önkormányzati temetőben (Tápiósze-
le felé vezető út melletti temető) új par-
cella terület kijelölése után szintén támo-
gatásból járdát építünk a temető Székes 
felőli részén.

A rendezett temetői infrastruktúrához 
hozzá tartozik, hogy kijelölt helye lesz az 
urnás síremlékeknek, valamint a kopor-
sós síremlékeknek. Szabályozni kíván-
juk a síremlékek nagyságát, magassá-
gát, a feliratozott táblák azonos oldalon 
való megjelenését. Egyúttal rendezni 
szeretnénk a néhai „Kastély-lakók” jelen-
leg még rendezetlen urnás parcelláját. 

Képviselő-testületi ülésen beszámol-
tam arról, hogy nehezebben fogjuk el-
végezni a településen a kaszálási, köz-
terület rendbetételi feladatainkat. Kevés 
emberrel rendelkezünk. Kaszánk van bő-
ven, dolgozni akaró ember viszont egyre 

kevesebb van. 
Szeretném megköszönni mindenkinek 

a munkáját, aki a Községi majális szer-
vezésében, lebonyolításában részt vett. 
Szabó Tünde alpolgármester asszony 
volt az, aki egy kézben tartotta mind-
ezt, vele működtek együtt a község civil 
szervezetei. Azt gondolom, hogy egy jó 
hangulatú, családias majálist tartottunk. 
Külön kiemelném az este fénypontját, a 
számos györgyei taggal rendelkező Tév-
hit együttes élő koncertjét. Megérdemlik, 
hogy név szerint is megemlítsem őket: 
Ladányi Márk, Bunda Szabolcs, Bun-
da Lajos, Varró Gábor és Varga Ádám 
tápiógyörgyei származású fiatalok, va-
lamint Hauser Krisztián, Tarcsai Ádám 
és Kovács Viktor. Bevallom, amikor a 
hangosítás összegét megláttam, kissé 
kikerekedett a szemem de így utólag azt 
gondolom, hogy attól magasabb össze-
get is megért volna, hogy játsszanak ne-
künk. Bízom benne, hogy láthatjuk még 

őket valamely községi rendezvényen, 
rajtunk nem múlik! 

Három év után 2022. július 30-án, 
szombaton újra tervezzük megrendezni 
a Falunapot. Az esti programok 19 óra-
kor kezdődnek, Szabó Tünde alpolgár-
mester asszony színes műsort állított 
össze. A györgyei fúvószenekar fellé-
pése után ABBA dalokat hallgathatunk, 
majd a DESPERADO zenekar játszik, 
utána egy kis mulatós következik, melyet 
a KREDENC együttes ad elő, ezt követi 
az elmaradhatatlan tűzijáték, majd vége-
zetül hajnali 3-ig utcabállal folytatjuk a 
mulatságot. Természetesen újból szeret-
nénk ülőhelyes vacsora jegyet is árusíta-
ni, melyet 2022. június 20-tól a Községi 
Könyvtárban lehet majd megvásárolni.

Tisztelettel:
Varró István polgármester

E rendelet célja Tápiógyörgye Köz-
ség sajátos településképének, jelleg-
zetes arculatának megőrzése, védelme 
és alakítása érdekében a helyi épített 
és természeti örökség meghatározása, 
a védetté nyilvánítás, a településképi 
szempontból meghatározó területek, a 
településképi követelmények megálla-
pítása és a településkép – érvényesíté-
si eszközök szabályozása.

A házak, tetők, kerítések színei:
1.Pasztell szín: a színek nagyon vi-

lágos és kis telítettségű árnyalatai, me-
lyeknek (a szín mellett) csak fehértartal-
ma van, fekete nincs.

2.Föld színek (terra színek): tört, sö-
tét, meleg színek, melyek színtartomá-
nya a vörös – narancs - sárga – zöldes-
sárga

Építési tevékenység során az épí-
téssel megközelített fákat kalodával 
védeni kell, a talajmunkák során a fák 
gyökérzetére fokozottan ügyelni kell. A 
megmaradó fák törzse körül a rendezett 
terep az eredeti terephez képest ma-
ximum 20 cm-rel lehet magasabban. A 
meglévő fák gyökérzónájában óvatos, 
kézi bontási és földmunkák végzendők.

- A településképi szempontból meg-
határozó településrészen csak magas 
tetős építmény építhető.

- Közterület felé a tetőfelületen önálló, 
álló tetőablak nem építhető sem egyedi, 
sem összefogott formában, sem szabad 
oldalfalakkal, sem tetőhéjalással fedett 
formában. 

- Nem helyezhető el utcai homlokzat-
felületen klímaberendezés kültéri egy-
sége.

- Fém kémény csak körbefalazva he-
lyezhető el.

- A lakó funkciójú épületek elhelye-
zésére alkalmas területen lakóépület 
építése esetén hullámpala, műanyag 
hullámlemez nem alkalmazható.

A település belterületén:
- Oldalhatáron álló beépítési módnál 

az építési oldalon lévő telekhatáron és 
a hátsó telekhatár építési oldaltól szá-
mított telekszélesség feléig kerítés épí-
tése kötelező.

- Egyéb beépítési mód esetén az út-
ról nézve a jobb oldali telekhatáron és 
a hátsó telekhatárnak ettől az oldaltól 
mért fele hosszán köteles megépíteni 
és fenntartani.

- Saroktelek esetében a telek hom-
lokvonalaival szemben fekvő mindegyik 
telekhatár oldalhatárnak számít.

- Ha a telek oldalhatára a szomszé-
dos teleknek egyúttal hátsó határa, arra 
a hátsó telekhatár szabályait kell alkal-
mazni.

- A kerítés magassága minimum 1,20 
méter, maximum 2,50 méter.

Üzletek:
Az épületek homlokzatain elhelyez-

hető cégéreket, cég és címtáblákat 
és üzlet feliratokat úgy kell kialakítani, 
hogy azok szervesen illeszkedjenek a 
homlokzatok meglévő vagy tervezett 
vízszintesés függőleges tagolásához, 
a nyílászárók kiosztásához, azok ritmu-
sához úgy, hogy együttesen összhang-
ban legyenek az épület építészeti rész-
letképzésével, színezésével, építészeti 
hangsúlyaival. Tetőfelületre cégér nem 
helyezhető el.

Információs vagy más célú berende-
zés, amennyiben reklámot is tartalmaz, 
az előkertben nem helyezhető el,

Üzlethelyiségenként legfeljebb egy 
mobiltábla helyezhető el a közterüle-
ten, mely az üzletkirakatától maximum 
1,5 méterre állhat, a gyalogosforgalmat 
nem akadályozó módon.

Önkormányzati információs tábla és 
egyedi tájékoztató tábla közterületen 
csak a gyalogos közlekedést nem zava-
ró módon helyezhető el.

Közterületen új közművezetéket (víz-
ellátás, szenny-, és csapadékvíz-elve-
zetés, földgázvezetéket) csak terep-
szint alatti elhelyezéssel, míg közép- és 
kisfeszültségű, valamint közvilágítási, 
táv- és egyéb hírközlő vezetékeket tér-
szín alatti, illetve légkábeles formában 
szabad létesíteni.

A tervezett gáznyomás-szabályozók 
az épületek utcai homlokzatára nem 
helyezhetőek el. A berendezés a telkek 
előkertjében, udvarán, vagy az épület 
alárendeltebb homlokzatára szerelhe-
tőek.

Esővíz elvezető csatornát csak az 
épület fala mellett szabad a talajszintig 
elvezetni, majd az utca csapadékvíz-
gyűjtőbe lehet kivezeti. A csapadékvizet 
a csatorna nyaktagtól a kerítés felett ki-
vezetni nem lehet!

 A településképi bejelentési eljárás az 
ügyfél által a polgármesterhez benyúj-
tott bejelentésre indul. 

Varró István polgármester
Turóczi István Zoltánné jegyző

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK 15/2017 (XI. 21.) önkormányzati rendelete
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Tápiógyörgye Község Ön-
kormányzatának választott 
képviselői közül ezúttal Varró 
István polgármesterrel készí-
tettünk interjút, megkérdezve 
őt polgármesteri pályájának 
korábbi és legfrissebb tapasz-
talatairól, a községet érintő ép-
pen aktuális ügyekről.

Ötödik ciklusát tölti pol-
gármesterként. Milyen moti-
vációs tényezők alapján je-
löltette magát ismét? Milyen 
elvi és gyakorlati célokat tű-
zött ki az újabb öt évre nézve 
önmaga és a képviselőtestü-
let számára?

Köszönöm szépen a kér-
déseket. Nagyon vártam már, 
hogy rám kerüljön a sor, és a 
Faluújságban válaszolhassak. 
Amikor olvastam, hogy én kö-
vetkezek akkor tudtam, hogy 
nagyon sok olyan téma vetőd-
het fel, amelyek az én ambíci-
óimmal és motivációmmal kap-
csolatosak. Rendkívül érdekes 
dolog amikor arról beszélünk, 
hogy milyen inspirációm le-
het még a 20 évvel ezelőtti 
polgármesteri indulásom óta, 
mik azok a teendők, amelyek 
mindig is arra sarkaltak, hogy 
ezeket még ellássam. Tulaj-
donképpen roppant egyszerű-
en tudom megfogalmazni: nem 
vagyok még mindig elégedett 
azzal, amit elértünk és még 
több eredményt szeretnék. 
Szeretném, ha ez a falu minél 
jobban és minél közelebb állna 
Európához, az európai szépsé-
gű falvakhoz. Az elvi célom az, 
hogy életképes települést tart-
sunk fenn, lehetőség szerint a 
működésünkbe semmiféle po-
litikai erő ne tudjon beleszólni, 
és azokból a forrásokból, amik-
ből működnünk kell, megpró-
báljuk a lehető legtöbbet kihoz-
ni. A gyakorlati célokat, amiket 
vállalok és eltervezek a válasz-
tások előtt, azt úgy gondolom, 
hogy igyekszem maradéktala-
nul teljesíteni. Természetesen 
vannak olyan külső behatások, 
amelyeket nem tudunk előre 
látni. Ilyen volt az, hogy visz-
szavethette a településünk elő-

rehaladását egy covid-járvány, 
vagy ilyen volt az is, amikor 
10 éven keresztül próbálkoz-
tunk azzal, hogy egy bölcsőde 
megépítéséhez támogatást 
kapjunk. A megannyi kísér-
letünk után pedig most azzal 
szembesülünk, hogy az elnyert 
támogatás összege nem elég 
arra, amire pályáztunk, mert 
külső behatásként megjelent 
a jelentős infláció és a jelenleg 
is zajló ukrajnai háború negatív 
befolyásai az életünkre. Brutá-
lis drágulása van az építőanya-
goknak, munkaerőhiánnyal is 
szembe kell néznünk, így sok-
kal többe kerül ez a beruházás. 
Engem ezek továbbra is moti-
válnak. A bölcsődével kapcso-
latos problémákat nehéz, de 
vállalható kihívásnak tekintem, 
azt hogy hogyan lehetne mégis 
megoldani?  Arra törekszem, 
hogy a falu töretlen fejlődése, 
mely 20 éve kisebb-nagyobb 
hullámvölgyekkel, de folya-
matosan megvan, továbbra is 
megvalósuljon. Nem odázható 
el tovább, hogy ez a bölcsőde 
működjön és meg kell olda-
nunk, hogy megépüljön. Ahhoz 
a településfejlesztéshez, ami 
20 éven keresztül történt, hoz-
zájöttek különböző ráhatások, 
úgy mint pl. a családok otthon 
teremtési támogatása ami ál-
tal a településünk lélekszáma 
néhány éven belül 3.400 főről 
3.700 főre emelkedett. Emiatt 
szükséges, hogy az óvodát 
visszaadjuk teljes egészében 
az óvodásoknak és létre jöjjön 
az önálló bölcsőde.

Nemrég zajlottak le az or-
szággyűlési választások, 
amelynek eredményét is-
merjük. E tekintetben a helyi 
közvéleményt erősen meg-
osztja az a kérdés, hogyan 
viszonyuljon a polgármester 
az országos politikához? Ön 
mit gondol erről? Mely stra-
tégia lehet a leghasznosabb 
egy település számára?

Tisztában vagyok azzal, 
hogy a polgármestereket és 
a közvéleményt is megosztja 
az, hogy hogyan viszonyul a 
polgármester az országos po-
litikához. Én valamikor, majd 
30 évvel ezelőtt nagyon hittem 
abban, amit a Fidesz politikája 
jelentett. Egyrészt egy fiatalos 
lendületet, nagyon határozott 
országimázst mutattak fel és 
egy markáns elképzelést ar-
ról, ahogyan a rendszerváltás 
utáni demokráciát elgondol-
ták. Azonban a jelenkori állás-

pontjukat, gondolataikat nem 
tudom magaménak tekinteni, 
mert ugyanaz a párt aki egy-
kor a demokrácia fontosságát 
hangsúlyozta, számomra már 
nem demokratikus és nem 
igazán európai gondolkodást, 
viszonyulást hordoz magá-
ban. Ahogy eddig minden or-
szággyűlési választás előtt, 
úgy idén szintén felajánlottam 
minden országgyűlési képvi-
selő jelöltnek, hogy jöjjenek el 
és ismertessék programjukat, 
hogy ők mit szeretnének. Majd 
azt láttam, hogy egy olyan po-
litikai tömörülés volt, aki eljött 
Tápiógyörgyére és komolyan 
megpróbált egy országos prog-
ramot ismertetni, ezenfelül azt 
a fajta vidékfejlesztést támo-
gatta, ami az én elképzelése-
immel egybevág. Amikor meg-
keresett Dr. Schmuck Erzsébet 
akkor elmondtam, hogy nem 
vagyok hajlandó továbbra sem 
semmilyen párt tagja lenni, és 
nem értek egyet a kormányzati 
osztogatással. Amennyiben ő 
az én támogatásomat kéri, ak-
kor csak úgy kérje, ha betartja 
azokat az ígéreteket, amiket az 
elmúlt időszakban tett a tele-
pülések felé. Gondolok itt arra, 
hogy komoly útfelújításokra 
volna szüksége Tápiógyör-
gyének és a Tápió-vidéknek, 
ami már nem arról szól, hogy 
majd lesz egy M4-es autópálya 
a ceglédi térség és a Tápió-vi-
dék között. Nagyon kellett az 
is, de kis túlzással továbbra is 
majdnem annyi idő alatt érjük 
el Ceglédet a 311-es úton, mint 
amennyi idő alatt a budapesti 
úton fent vagyunk a repülő-
téren. De említhetném azt is, 
hogy gyakorlatilag nincs út Tá-
piószele és Tápiószentmárton 
között, járhatatlan az út Jász-
boldogháza irányába, és ször-
nyű az út minősége Újszász 
felé. 

Jó kapcsolatot ápoltam (be-
szélő viszonyban voltam) a 
2000-es évek közepén az ak-
kori kormányzó párttal, elmen-
tem, hogy Tápiógyörgyének 
plusz forrásokat tudjak sze-
rezni. Az akkori Pest megyei 
önkormányzat vezetője azt 
mondta, hogy Pisti rendben 
van, de nekünk minden telepü-
lésen élő ember kérése fontos. 
Ez a megjegyzés akkor nagyon 
rosszul érintett és tudomásul 
kellett vennem, hogy ha any-
nyi szavazó ember van a többi 
településen átlagban, mint az 
én településemen arra a párt-

ra, akkor igen is be kell tudni 
tartani azt, hogy minden tele-
pülésnek egyformán kellene 
forrásokhoz jutnia és fejlődnie. 
Ha megnézem azt, hogy 2014-
2019 között mi történt, akkor 
Tápiógyörgye kapott egy 4 
milliós járdaépítési támogatást, 
miközben rengeteg pályázatot 
írtunk és nyújtottunk be, mint 
önkormányzat. Fontos külön-
választani az egyesületek pá-
lyázaton elnyert támogatásait, 
a magánvállalkozások által 
elnyert támogatásokat és az 
önkormányzat által nyert pá-
lyázati forrásokat, bár sikerült 
eben a kampányban egybe-
mosni őket. Rengeteg tartal-
mi és formai szempontból jó 
pályázatunk volt, csak éppen 
tartaléklistára húztak át ben-
nünket, a tartaléklistákat pedig 
kis idő múlva megszüntették. 
E mellett volt olyan település, 
amelyik egymaga 800 millió 
Ft támogatást kapott, tehát 
200-szoros támogatást, mint 
a mi településünk. Ha a mi 
településünk országgyűlési 
képviselője, Czerván György 
esetlegesen megharagszik 
rám, mert én kritikus tudok és 
merek lenni a jelen állapoto-
kat tekintve, akkor nem tudok 
rá neheztelni, mert megértem 
azt, hogy neki a pártja által 
meghatározott politikát kell 
képviselnie. Nem hiszem azt, 
hogy én bármikor bármi rosz-
szat mondtam volna róla, de 
ha érzete szerint mondtam, 
akkor természetesen elnézést 
kérek. Ha az ad okot erre, hogy 
kritikusok vagyunk egymással 
szemben és én tisztességgel 
elmondom azt, hogy Tápió-
györgyén szörnyű állapotban 
van az orvosi rendelő vagy 
éppen sok pályázat után még 
mindig sehol sem tart az isko-
la tornatermének a felújítása, 
akkor is, mivel ezek a kiemelt 
céljaim, küzdeni fogok, hogy 
ezeket a fontos épületeinket 
rendbe rakjuk. Ellenben tudom 
azt, hogy választást nem lehet 
nyerni sem orvosi rendelővel 
sem tornatermekkel, mert az 
itt élő embereknek az a fontos, 
ami a saját kis körzetében tör-
ténik. Jobban érdekli az, hogy 
ne legyenek kátyúk az utcájá-
ban és ne legyenek kóbor ku-
tyák a településen. 

Úgy gondolom, hogy egy te-
lepülés vezetőjének nem kell 
azt titkolnia, ha valamelyik párt-
tal szimpatizál, de a település 
működésének érdekében 

4. OLDAL MÁJUSKözélet

Interjú Varró István polgármesterrel



MÁJUS 5. OLDALKözélet

sem országgyűlési képviselő-
nek se polgármesternek nem 
lehet célja az, hogy esetleg 
olyan vitákba keveredjenek, 
aminek az eredményeképp 
nem állnak szóba egymással. 

Az ötödik polgármesteri 
ciklus egyben azt is jelenti, 
hogy az ötödik képviselőtes-
tülettel kell együtt dolgoznia. 
Milyen az együttműködés a 
jelenlegi testület tagjai kö-
zött? Mennyiben tudják segí-
teni egymás munkáját?

Érdekes dolog az, hogy 
polgármesterként milyen a 
képviselő-testülettel együtt 
dolgozni. Az első ciklusom 
volt a legérdekesebb, nagyon 
nagy nevekkel a testületben, 
akiknek a véleménye, hig-
gadt gondolkodása rendkívül 
fontos volt. Azt hiszem nem 
szükséges kiemelnem, hogy 
a 2000-es évek képviselő-tes-
tületei nagyon sok aktív peda-
gógus jelenléte mellett tudtak 
jól működni. Gondolok itt Nagy 
Zoltánra, Vágány Antalnéra, 
Petényiné Hamar Mártára, 
Kozma Lászlóra, Varró Jó-
zsefre, Czédulás Mihálynéra, 
Sárközi Lajosra, Póczné Fe-
hér Máriára, akik sok-sok évi 
tapasztalattal, nagyon nyugodt 
hozzászólásokkal, kulturált vi-
tákkal és minden alkalommal 
a település érdekeit szem előtt 
tartó képviselői véleményekkel 
gyakorolták a jogaikat. Teljesen 
másképpen alakult már ehhez 
képest 2010-ben a választás. 
Azt gondolom, hogy akkor a 
Fidesz kormányra kerülésé-
vel többen itt úgy látták, hogy 
most adott a lehetőség és lét-
re jöhet helyben egy Fideszes 
képviselő-testület. Mondhatom 
azt, hogy kisebbségben vezet-
tem a testületi üléseket, ami 
nagyon nagy tanulóidő volt, 
nagyon fáradságos, de érté-
kes tapasztalatokat szereztem. 
Ezek a képviselő-testületi „al-
kalmazkodások”, vélemények 
azért jelentősen meghatároz-
ták, hogy hogyan és merre fog 
tovább menni Tápiógyörgye.
Azért azt szeretném kiemelni, 
hogy ebben az időszakban volt 
egy nagyon jó jegyzője a sok 
jegyző mellett Tápiógyörgyé-
nek. Dr. Papp Antalnak a szak-
mai tudása főleg a pénzügyek-
ben mutatkozott meg, amit 
nagyon jól tudtunk kamatoz-
tatni, bár tudtuk, hogy őt előbb-
utóbb jóval nagyobb kihívások 
fogják majd elszólítani. Hát 
ezért is választották meg 2014-
ben Martfű polgármesterének, 

azóta is regnál. A mostani 
képviselő-testületben csa-

lódásokat éltem meg néhány 
képviselővel kapcsolatban. Az 
ígéreteikkel ellentétben pont a 
passzivitást érzékelem rajtuk, 
és nem látom bennük a helyi 
önkormányzati választások 
előtt hangoztatott „lendületet”. 
Mindeközben teljesen jó együtt 
dolgozni azokkal a képviselők-
kel illetve bizottsági tagokkal, 
akik látják, hogy mi a település 
érdeke és nem magánérdeke-
ket, nem pártérdekeket, hanem 
a község valódi problémáit 
próbálják megoldani, valamint 
a legfontosabb ügyeink mellé 
állnak. 

A koronavírus járvány 
időszakában többször is be-
számolt az önkormányzat 
szorult pénzügyi helyzetéről. 
Történt azóta változás? Lát 
esélyt újabb források kiak-
názására? Mely korlátok tűn-
nek most is nehezen áthidal-
hatónak?

Az önkormányzatok szorult 
pénzügyi helyzete továbbra is 
fennáll és sajnos nem látom 
egyelőre, hogy mikor fordulhat 
jobbra. Tisztában vagyok az 
államháztartás elmúlt időszak-
ban mutatott rendkívül költe-
kező magatartásából fakadó, 
jelenlegi nehéz helyzetével. 
Karácsony Gergely itt járt Tá-
piógyörgyén és elmondta, 
hogy minden 100 Ft adóból 
2 Ft marad Budapesten, neki 
pedig nincsenek nagy igényei, 
mindösszesen a 2 Ft helyett 
4 Ft-ot szeretne. Ha most azt 
kellene megfogalmaznom, 
hogy mi az én igényem, akkor 
természetesen az, hogy a kor-
mány által két részletben elvett 
gépjármű adót, ami a mi ese-
tünkben 30 millió Ft-ot jelent 
évente, kapjuk vissza. Ebből 
a pénzből csodákat lehetne 
művelni, így azonban az ipar-
űzési adóval karöltve elment 
a szabad pénzeszközünk, ami 
a település „fedezetét” jelen-
tette. Látok újabb esélyt a for-
rások kiaknázására, ha nem 
akadályoznak meg bennünket 
abban, hogy rendezzük az 
adóformáinkat és a beszedé-
seinket. Mert persze minden-
ki elvárja, hogy a településen 
rend legyen, színes programok 
legyenek, fejlődést lásson csak 
azt nem teszik hozzá, hogy 
miből teremtsük mindezt elő? 
A belterületi útjaink kátyúzása 
néhány éve még 4.000 Ft-ba 
került négyzetméterenként, 
most ugyanennek 20.000 Ft 
négyzetmétere, ami jelentős 
mértékű többletfinanszírozást 
igényelne. A korlátainkat nem 
tudjuk szétfeszíteni, jelenleg 

megtakarításokkal működik 
az önkormányzat. Általában 
arra teszek javaslatot egy-egy 
vagyontárgy értékesítésénél, 
hogy külön számlára helyez-
zük el az eladásért kapott ösz-
szeget, így jelenleg több, mint 
40 millió Ft tartalékunk van, de 
ezt a pénzt előbb-utóbb be kel-
lene fektetnünk valami olyan 
beruházásba, ami a település 
jövőjét jelenti. Azt nem sze-
retném, hogy ez az összeg a 
működésünkre menjen el, mert 
ebből csak beruházásokat kí-
vánok támogatni.   

A fejlesztések terén több 
út is kínálkozhat egy önkor-
mányzat számára. A kétez-
res években az intézmények 
felújításában, a faluturiz-
musban és a faluszépítési 
programban látott fantáziát 
és aratott emlékezetes sike-
reket. Most milyen irány tart 
célszerűnek fő csapásvo-
nalként meghatározni? Mely 
szempontok figyelembevéte-
lével érdemes az irányvona-
lakat kitűzni?

Egy önkormányzat számá-
ra több fejlesztési lehetőség 
is adódhat. Az elmúlt időszak-
ban például a Gazdaságélén-
kítő Program keretein belül a 
Belügyminisztériummal sok 
személyes megbeszélést kö-
vetően kialakítottunk két fő 
koncepciót. Mind a két irányvo-
nalat személyesen dolgoztam 
ki, úgy mint az üzleti tervet és a 
költségvetést. Az egyik terv egy 
mezőgazdasági szolgáltató, 
gépjavító-karbantartó állomás 
lett volna kiegészítve mező-
gazdasági és tehergépjármű, 
illetve kisebb gépek mosására 
is alkalmas mosóállomással, 
tele megújuló energiákkal és 
korszerű gépesítéssel. Elein-
te ezt az ötletet támogatta a 
Belügyminisztérium, majd kap-
tunk egy levelet, hogy inkább 
a turizmusfejlesztést támogat-
ják. Részben ez is ki volt már 
dolgozva, a február-márciusi 
hónapban több hétvégét is 
bent töltöttem a Polgármesteri 
Hivatalban, hogy nyugodtan 
és csendben tudjak dolgozni. 
Kidolgoztam a teljes turiszti-
kai-fejlesztési programunkat, 
amely több részből áll. Sze-
mély szerint én továbbra is 
hiszek a falusi turizmusban 
és látok benne fantáziát. Ez 
a program elsősorban a csa-
ládokra, a fiatalokra és az is-
kolás csoportokra koncentrál. 
A Gazdaságélénkítő Program 
kimunkálása során a legfőbb 
fejlesztésre szoruló elemnek a 
strand és ifjúsági tábor területét 

jelöltem meg. Évek óta küz-
dök azért, hogy a Kiskastélyt 
visszakapjuk, hogy a strand 
része lehessen és az önkor-
mányzat szálláshelyet tudjon 
benne kialakítani. A Kiskastély 
melletti ovális körmedencével 
együtt még inkább a mi kis tu-
rizmusunk része lehetne. A fő 
programelemek e fejlesztésen 
belül a meglévő szálláshelyek 
modernizálása beépített vizes 
blokkokkal, téliesített foglal-
koztató építése, körmedence 
meleg vízzel való ellátása, 
pancsoló medence kialakítása 
élményelemekkel, teniszpálya 
felújítása, minél több meg-
újuló energia alkalmazására 
alkalmas eszköz beépítése, 
és a strand előtti parkoló ki-
építése. Döntésre júniusban 
számíthatunk. További terv a 
Torockó Baráti Társaság által 
felkarolt és az önkormányzat 
által maximálisan támogatott 
pokoltanyai tornyos épület tel-
jes rekonstrukciója, így ez az 
épület agroturisztikai látogató 
központja lehetne a település-
nek. Nem sok új információt 
mondok azoknak, akik már 
15 évvel ezelőtt ismerték jelen 
gondolataimat. Ezek a moti-
vációk továbbra is bennem 
vannak és azon vagyok, hogy 
megvalósuljanak.

Pár évvel ezelőtt több száz 
lakóház állt üresen a falu-
ban. Az azóta eltelt időszakra 
jellemző nagyarányú beköl-
tözéseknek köszönhetően ez 
a probléma mára talán meg-
szűnt, viszont eddig nem 
tapasztalt nagyságú cseré-
lődés történt a község lakos-
ságában. A régi györgyeiek 
egyre inkább visszaszorul-
nak. Hogyan értékeli a most 
is zajló folyamatokat? Meny-
nyiben lehet mindezt befo-
lyásolni? Mit vár az újonnan 
érkezettektől?

Meglepően nagy létszám-
ban költöztek be a településre 
aminek vannak jó és kevésbé 
jó vetületei. A pozitív hozadék 
az, amikor valakik nagyon 
gyorsan a település életébe 
be kívánnak illeszkedni, akár 
iskolai vagy óvodai progra-
mokkal. Vannak azok, akik 
teljesen bezárkóznak, lemez 
vagy betonkerítést építenek, 
náddal vonják körbe a ház ud-
varát, ők véleményem szerint 
kényszerbeköltözők. Vannak 
akik olcsón jutottak hozzá jó 
vagy rosszabb állapotú ingat-
lanokhoz, és felújítgatják őket.  
Azt azonban, hogy háttérbe 
szoruljanak a régi györgyeiek, 
nem szabad hagyni, mert 
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büszkének kell lenni arra, 
hogy milyen is ez a település. 

Büszkének kell lenni arra, mi-
csoda faluból származnak és 
igenis a régebb óta itt élő em-
bereknek kell átmenni a beköl-
töző szomszédhoz, mert nem 
biztos, hogy az új szomszéd át 
mer jönni hozzám. Szia, örü-
lök, hogy ide költöztél, elmon-
danék neked néhány fontos 
információt miután berendez-
kedtél, például, hogy mikor van 
zöldhulladék elszállítás, mire 
szolgál a szelektív hulladék-
gyűjtő, mik a kutya tartással és 
az egyéb állattartással kapcso-
latos írott és íratlan szabályok, 
vagy hogy nem gyújtogatunk 
a kertben és füstöljük össze 
egymás kiteregetett ruháit. Mit 
várok el az újonnan érkezet-
tektől, mint polgármester? Azt, 
hogy mivel ők egy közösség új 
tagjai lettek, és ők választották 
Tápiógyörgyét, akkor először 
is nekik kell alkalmazkodniuk 
és nekik kell tudomásul ven-
niük, hogy milyen szokásaink, 
kialakult szabályaink vannak, 
nem pedig rögtön elvárásokat 
támasztani és követelni, hogy 
egy komplett falu igazodjon 
hozzájuk. Közülük néhányan 
a közösségi felületen adnak 
hangot kívánságaiknak, ami 
nem szokott osztatlan sikert 
aratni és megosztja a település 
lakóit. Sokszor úgy alakítják ki 
álláspontjaikat, hogy vagy tel-
jesen vagy részben félre van-
nak tájékozódva (informálva) il-
letve nem veszik a fáradtságot 
arra, hogy kommentelés előtt 
utána érdeklődjenek az adott 
témának. Véleményem szerint 
ebből láthatóan már fennáll 
egyfajta feszültség a lakosok 
között, ugyanakkor azt is el 
kell mondani, hogy vannak új 
lakóink, akik beilleszkedtek és 
próbálják a közösségi életből 
is kivenni a részüket, aminek 
örülök.

A szomszédos országban 
háború zajlik, ezért Tápió-
györgye Község Önkor-
mányzata is felajánlotta a 
strandfürdő területén lévő 
szálláshelyeit az ukrajnai 
menekülteknek. Hallottunk 
pozitív és negatív híreket is 
ez ügyről. Ön milyen tapasz-
talatokról számolhat be e té-
ren?

Az újság elején lévő cikk-
ben is írok arról, hogy milyen 
súlyos háború zajlik jelenleg 
Ukrajnában. Tudom, hogy nem 
mindenkinek tetszhet, hogy 
szolidaritásból kirakattam a sa-
ját pénzemből vásárolt ukrán 
zászlót a Polgármesteri Hivatal 

bejárata fölé. Semmi másért 
nem tettem, csak azért, hogy 
felhívjam a figyelmet arra, hogy 
nem a háború a megoldás két 
fél, két ország között egy vita 
és egy konfliktus feloldására. 
A háború nem fogja lezárni, 
ellenben nagyon sok ember 
és család nyomorodik meg 
benne, nagyon sok gyermek 
hal meg közben. Ezt a háborút 
nem csupán katonák vívják ka-
tonákkal szemben, nem csak 
abból áll, hogy az orosz kato-
nák a saját országukat védő 
ukrán katonák és civil embe-
rekkel áll szemben. Tudják, 
hogy azzal lehet a legnagyobb 
fájdalmat okozni egy népnek, 
ha ártatlan emberek is meghal-
nak közben és sajnos az oro-
szok törekednek is erre. Elénk 
tárul egy szörnyű látvány földig 
rombolt városokkal, föld alatt 
bujkáló, vagy éppen menekü-
lő emberekkel. Tulajdonkép-
pen egy földönfutó világ lesz 
a mellettünk lévő országból. 
Nem értettem egyet és most 
sem értek egyet Magyarország 
menekültpolitikájával. Tudom, 
hogy nagyon nehéz, de nem 
lehet ennyire buta a magyar 
kormányzat ahhoz, hogy ki-
mondja: kérem szépen, ennek 
és ennek az országnak ezen 
meg ezen térségeiből érkező 
lakosai nem háborús menekül-
tek, hanem gazdasági mene-
kültek, akik többször is sorba 
állva azért jönnek, mert ingyen 
mobiltelefonokat és ingyen 
élelmiszer-, tisztálkodószer- 
és ruhacsomagokat osztanak 
a civil szervezetek. Ők egy 
másodpercig nem akarnak az 
országunk részei lenni, amint 
lehet vándorolnak tovább, mi 
pedig rábízzuk őket az osztrák 
és német hatóságokra, akik fel-
ismerve a nyilvánvalót buszra 
ültetik és visszafordítják őket. 
Különbséget kellett volna tenni 
már az elejétől fogva a háború 
elöl ténylegesen menekülők 
és a káoszban a gazdasági 
lehetőségeket, a humanitárius 
jóindulatot kihasználók között. 
De ha már így történt, akkor 
valamilyen módon kötelessé-
günk segíteni. Vagy abban, 
hogy minél előbb visszatér-
hessenek az otthonaikba, az 
országukba, vagy ha itt ma-
radnának, a letelepedésüket 
biztosítani. Külön téma az, 
amikor kettős állampolgárság-
gal érkeznek hozzánk, adott 
esetben a magyar nyelvet nem 
annyira jól beszélő emberek. 
Akik szidják őket és olyanokat 
mondanak, hogy „minek jön-
nek ide ezek az ukrán embe-

rek” gondolkodjanak el azon, 
hogy magyar állampolgárokat 
szid, akiket szintén nem külön-
böztethetünk meg vallási vagy 
felekezeti, nemzetiségi szem-
pontok szerint, hiszen magyar 
útlevéllel, magyar iratokkal ren-
delkeznek. Nagyon sok pozitív 
és negatív információnk van. 
Írtam egy cikket a svájci test-
vértelepülésünk újságjába és 
nagyon sok bíztatást, tanácsot 
kaptam tőlük. Küzdöttek ők is 
hasonló problémákkal a Jugo-
szláv háború elől menekülők 
vagy afrikai menekültek ese-
tében, elmondták hogy abban 
a helyzetben ők mit tettek. Itt 
vannak előttünk azok a példák, 
más már kitaposta az utat, ne-
künk csak az ő tapasztalatai-
kat kellene használni. Nagyon 
büszke vagyok néhány képvi-
selőtársamra, név szerint Mol-
nárné Szabó Szilviára, Lesták 
Péterné Vajon Ildikóra, Szabó 
Tündére, valamint Kissné Var-
ró Erikára akik rendszeresen 
mentek és próbáltak minél 
többet tenni azért, hogy a tá-
borban elhelyezett emberek 
valamiféle megnyugvásra és 
otthonra leljenek nálunk. Nem 
mindenkinél sikerült ez, mert 
voltak akik visszaéltek a jóin-
dulattal és nem kívántak rendet 
tartani maguk körül gondolván, 
hogy majd mi ezt is megold-
juk helyettük minden problé-
májukkal, kötelezettségükkel 
együtt. Nos, szembesülniük 
kellett azzal, hogy nem oldjuk 
meg. A Polgármesteri Hivatal 
dolgozói becsülettel elmentek 
ruhát mosni, elmentek gyere-
ket fürdetni, wc-t takarítani, de 
nekik is van saját családjuk, 
saját életük. Volt, akit meg kel-
lett tanítanunk arra, hogy a wc 
papírt nem dobjuk a wc mellé 
a kukába a használat után, ha-
nem bele kell dobni a wc-be és 
le kell húzni. A negatív tapasz-
talatok mellett vannak pozitívak 
is, hiszen megismertünk tisz-
tességes, magáért tenni aka-
ró, velünk szemben hálás és 
szorgalmas embereket is. Nem 
mindenki maradt nálunk, mert 
messzebb találtak munkát. De 
akik igen, ők dolgozni akarnak, 
a gyerekeiket láthatjuk a helyi 
óvodában, iskolában, és na-
gyon igyekeznek jobbá tenni a 
helyzetüket. Mi amiben tudjuk, 
támogatjuk és segítjük ezen 
törekvéseiket, intézzük a hiva-
talos ügyeiket.

Bár nem tartozik az ön-
kormányzat fenntartása alá, 
még sem térhetünk ki a helyi 
iskola helyzete elől. A közvé-
leményt erősen aggasztja az 

intézmény sorsa, melynek 
általános megítélése csep-
pet sem kedvező. Ön mit 
gondol erről? 

A helyi iskola az a gócpont, 
ami a település számára a kö-
vetkező évtized legnagyobb 
problémája lesz. Elmentek és 
elmennek nyugdíjba azok a 
vérbeli pedagógusok, akiknek 
a gyermek és a tanítás volt a 
legfontosabb. A pedagógusok 
helyzetének most már több, 
mint 10 éve tartó romlása, 
anyagi és erkölcsi megbecsü-
lésük hiánya odáig fajult, hogy 
míg eddig tápiógyörgyére hord-
tak gyerekeket a szomszédos 
településekről, addig mostanra 
innen elhordják a gyerekeket a 
szomszédos településre. Hoz-
záteszem még azt, hogy ez a 
jelenség az állami fenntartású 
és az egyházi fenntartású isko-
lák közötti anyagi különbségté-
tel következménye is, hisz ők 
valamiért kiemelt pénzügyi tá-
mogatást kapnak csupán ami-
att, mert egyházi fenntartású 
iskolák. Nagyon rossz iránynak 
tartom, hogy nincsenek szak-
pedagógusaink, és nincsenek 
olyan fiataljaink, akik egyálta-
lán azért járnának egyetemre 
vagy főiskolára, mert pedagó-
gusok szeretnének lenni. Úgy 
gondolom, hogy a kormány-
zatnak a sok erősködés mellett 
volt 12 éve arra, hogy ezt a na-
gyon lassú és hosszú folyama-
tot megszakítsa. Hátrányban 
van a magyar egészségügy is 
és hátrányban van a magyar 
iskolai oktatás is, ezért jelen 
pillanatban nem is látom, hogy 
állami fenntartásban ezeknek 
az iskoláknak mi lesz a sora? 

Elég szomorú, hogy kiírták 
a pályázatot a megüresedő 
iskolaigazgatói állás betölté-
sére, és tudomásom szerint 
egyetlen pályázó sem volt. Ez 
a helyzet azt jelzi a számom-
ra, hogy nincs megbecsülése 
sem a pedagógusnak, sem 
az iskolaigazgatónak és nem 
tudnak annyit fizetni, hogy va-
laki elvállalja ezt a feladatot. 
Többet ér, hogy megmaradjon 
a nyugalma, hiszen valami kis 
plusz óra kedvezmény vagy 
plusz pénz nem ér annyit, mint 
amennyi felesleges felada-
tot kapnak az iskolák, közben 
pedig a tanulás,a tanítás szín-
vonala háttérbe szorul amit te-
téz az eszközhiány is. Engem 
erősen aggaszt a helyzet, de 
ezt Tápiógyörgye nem tudja 
megoldani. Az iskolák helyze-
tét csak komoly minisztériumi, 
kormányzati akarattal lehet ja-
vítani. 
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Végezetül a Képviselő-
testület és az önmaga mun-
kájára való tekintettel, mivel 
elégedett leginkább? Van-e 
valamiben hiányérzete? 

A képviselő-testület munká-
jával nem vagyok maradékta-
lanul elégedett. Pontosabban 
azt mondanám, hogy nem 
mindegyik képviselő teljesít-
ményével vagyok elégedett. 
Azért jó néhány képviselői ígé-
ret elhangzott 2019-ben, most 
itt járunk a ciklus felénél és a 
pár embernél látható passzivi-
tás valamint néhány képviselő 
aktív munkája között azért elég 
nagy szórás mutatkozik. A mi 
Polgármesteri Hivatalunk nyi-
tott hivatal, ide bármikor, bár-

mely képviselő bármely mun-
katársunkhoz bejöhet, nem kell 
írásban benyújtani kérdéseket. 
Ezt nagyon kevés képviselő 
teszi meg, pontosabban csak 
pár képviselő él vele. Ez a 
képviselő-testületi üléseknél is 
jól kirajzolódik. Mert ha valaki 
az ülésen kezdi el nézegetni a 
telefonján, hogy milyen anya-
got kaptam és fogalma sincs 
az adott kérdésről. A jegyző 
asszony minden alkalommal 
megírja, hogy tessék megír-
ni előre a kérdéseket, hogy 
fel tudjunk rá készülni és már 
az ülésen a választ megkapja 
tőle, mint a hivatal irodájának 
a vezetőjétől, aki a jogi képvi-
selője is egyben. Nagyon szo-

morú statisztikák készülnének 
ha striguláznám, ki mennyi 
kérdést tesz fel, vagy meny-
nyi hozzászólása van egy-egy 
ülésen? Rossz érzetem van, 
mégpedig amiatt, amikor azt 
látom, hogy az egyik vagy má-
sik képviselő magát magasabb 
rendűnek gondolja, és ebből 
eredően nem tud képviselőhöz 
méltóan kezelni helyzeteket. 
Hiányérzetem a működésünk 
során elsősorban abban van, 
hogy soha nem az igényeink-
nek megfelelően jutunk forrás-
hoz, hanem az jut „ami marad”, 
vagy amit megkaphatunk. 
Mondanám azt, hogy 2019 óta 
igényként csak a bölcsőde az, 
ami megkapta a támogatást mi-

közben én az egészségügy 
fejlesztésének szempontjá-
ból sokkal nagyobb volumenű 
eredményt szeretnék felmutat-
ni, mint más települések. Nem 
azért vagyok itt polgármester-
ként, hogy csak a működéssel 
foglalkozzak, hogy ne csinál-
junk szinte semmit csak mű-
ködjünk, mert abból nem lesz 
baj. Én ennél kockáztatóbb 
vagyok. Én azt akarom, hogy 
büszkék legyenek az emberek 
Tápiógyörgyére és büszkék le-
gyenek arra, hogy egy rende-
zett, élhető, jó infrastruktúrájú 
településen élnek. 

Köszönöm a válaszokat!
Az interjút készítette: 

Németh Csaba

A Kastély Strand és Ifjúsági Tábor sze-
retettel várja azokat a csoportokat, osztá-
lyokat, baráti társaságokat, akik egy kel-
lemes vidéki környezetben szeretnének 
eltölteni néhány napot.

Ifjúsági Táborunk egy strandfürdő terü-
letén található, ahol szállóvendégeink té-
rítésmentesen használhatják a medencé-
ket, ezenkívül egy bitumenes focipálya és 
egy homokfoci pálya is rendelkezésre áll.

A tavalyi sikeres évhez hasonlóan sze-
retnénk strandunkon minél több progra-
mot megtartani, színesíteni azokat, me-
lyeket a nyár folyamán a szokásos módon 
(faluújságban, plakátokon, facebook-on) 
meghirdetünk. Reméljük az időjárás is 
kedvező lesz számunkra és sok tartalmas 
üzemnapot tudunk biztosítani a hozzánk 
érkező vendégeknek.

Terveink szerint az idei évben stran-
dunk 2022.06.17-én nyitja meg kapuit és 
augusztus 31-ig minden nap 10-18 óráig 
nyitva tart (9-10 óráig, illetve 18-20 órá-
ig tartó időszakot kizárólag az úszóknak 
tartjuk fenn, külön úszójegy/úszóbérlet 
megvásárlásával).

Csoportoknak kedvezményt is biztosí-
tunk.

Aktuális árainkról és programjainkról 
bővebb fényképes tájékoztatás a www.
tapiogyorgye.hu/erdeiiskola honlapcímen 
található.

Szállásfoglalás, információ a Polgár-
mesteri Hivatalban, munkaidőben az 
alábbi telefonszámon kérhető: 06-53-
383-001 /110 mellék vagy az ifjusagitabor.
tapiogyorgye@gmail.com e-mail címen. 

Facebook oldal: Kastély Strand és Ifjú-
sági Tábor Tápiógyörgye.

2022 nyarán is mindenkit szeretettel 
vár a tápiógyörgyei Kastély Strandfürdő 
és Ifjúsági Tábor!

Nagyné Bíró Adrienn

Ifjúsági tábor alkalmazott díjai

Kőház és faház bérleti díja 
• Április, május; szeptember, október 
bruttó 2.000 Ft/fő/éj
de minimum bruttó 8.000 Ft/ház/éj 
(min. 4 fő/ház/éj)
• Június, július, augusztus bruttó 2.800 Ft/
fő/éj
de minimum bruttó 11.200 Ft/ház/éj 
(min. 4 fő/ház/éj)
• Január, február, március; november, 
december zárva
Sátorhely bérleti díja bruttó 1.500 Ft/fő/éj
Tornaterem bérleti díja táborosok részére 
bruttó 1.500 Ft / alkalom

Táborozók étkezése

Napi háromszori étkezés bruttó 3.370 Ft/ 
fő
• ebből reggeli bruttó 810 Ft/fő
• ebből ebéd bruttó 1.320 Ft/fő
• ebből vacsora bruttó 1.240 Ft/fő

Kastély Strandfürdő árlistája

(az árak bruttóban értendőek) 
2022. év
Belépőjegy Felnőtt 1.000 Ft
Belépőjegy Gyermek (3-14 év) 600 Ft
Úszójegy (9-10 óráig, 18-19 óráig) 300 Ft
Úszóbérlet 1 havi, egységesen 2.500 Ft
Családi napijegy (2 felnőtt + 2 gyermek) 
2.500 Ft
Diák (igazolvánnyal) 600 Ft
Nyugdíjas napijegy (60 év fölött) 600 Ft
Havi bérlet Felnőtt 10.000 Ft
Havi bérlet Gyermek, Diák, Nyugdíjas 
6.000 Ft
Idény bérlet Felnőtt 20.000 Ft
Idény bérlet Gyermek 10.000 Ft
Idény bérlet Nyugdíjas 10.000 Ft
Csoportos belépő (15 fő felett) 500 Ft

Kastély Strandfürdő és Ifjúsági Tábor

A Takarékbank 2767 Tápiógyörgye, 
Deák Ferenc utca 10. üzemelő fiókjá-
nak rendkívüli nyitva tartásáról

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy 2767 Tápiógyör-

gye, Deák Ferenc utca 10. szám alatti 
bankfiókunk nyitva tartása technikai 
okok miatt átmenetileg 2022.05.02-tól 
az alábbiak szerint módosul.

Heti egy alkalommal nyújtjuk szol-
gáltatásainkat a következő nyitvatartási 
rendben:

Hétfő: Zárva
Kedd: Zárva
Szerda: Zárva
Csütörtök: 8:00 – 16:00
Péntek: Zárva
Legközelebbi bankfiókunk, mely a 

hét minden napján nyitva tart:
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 10.
2711 Tápiószentmárton, Kossuth La-

jos utca 17/a
Legközelebbi ATM:
2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 10.
2711 Tápiószentmárton, Kossuth La-

jos utca 17/a
Pénzügyeit bankfióki sorban állás 

nélkül, gyorsan, biztonságosan és 
egyszerűen a Takarék Netbankban 
(https://netbank.takarekbank.hu) és 
VideoBankon (https://takarekbank.hu/
videobank) keresztül is intézheti. 

Kérjük, látogasson el honlapunkra a 
www.takarekbank.hu címen vagy ke-
resse telefonos ügyfélszolgálatunkat a 
nap 24 órájában (06-1-311-3110), ahol 
munkatársaink készséggel állnak a ren-
delkezésére! 

Az Önhöz legközelebbi bankfiókot 
és ATM készüléket megtalálja a https://
takarekbank.hu/atm-fiok weboldalon.

Szíves megértését köszönjük! 
Budapest, 2022. 04. 19.

Üdvözlettel: 
Takarékbank Zrt.

Közlemény - 
Takarékbank Zrt.
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Az októberi, majd márciusi 
újságban megjelent hadtörté-
neti visszatekintés Tápiógyör-
gye vonatkozásában. Ennek 
folytatása a mai cikkben törté-
nik meg a Flottiláról és a Ma-
gyar  Honvédség Központi, 
azaz Katonai Zenekaráról.

Tápiógyörgye vonatkozá-
sában mindkét haderőnél je-
leskedhetünk.

„Nem elég a jóra vágyni, a 
jót akarni kell! És nem elég 
akarni, de tenni,  tenni kell!” /
Váci Mihály/

Talán jól ismert költőnk 
gondolataiba kapaszkodva 
választották és tették a dol-
gukat, Varró Gábor ezredes 
a Flotillánál, Kis Pali zászlós 
a Katonai Zenekarban. A tör-
ténelmi visszatekintés során 
megismerhetjük pályafutásu-
kat, életútjukat.

A Magyar Hadihajózás, mint 
újkori hadihajózás a  Mészá-
ros Lázár Hadigőzös vízre bo-
csájtásával kezdődött 1848. 
július 25-én. Ezzel megterem-
tette az alapjait a Dunai folya-
mi tevékenységnek. Az1867-
es kiegyezés biztosította a 
Dunai Flotilla létrehozásának 
lehetőségét. Az első világ-
háborúban hiába működött 
sikeresen, 1918-ban a győz-
tes hatalmak szétosztották 
a Flotilla egységeit, így mint 
egység megszűnt.1921-től 
Magyar Királyi Folyamőrséget 
állítottak fel, melynek a  má-
sodik világháború alatti tevé-
kenysége inkább aknamen-
tesítésre korlátozódott. Majd 
1945.május14-én megalakult 
a Honvéd Hadihajós Osztály, 
melynek fő feladata a Duna 
és a Balaton aknamentesíté-
se volt.. A feladatát kiválóan 
végrehajtó Hadihajós Osz-
tályt ezreddé, majd dandárrá 
szervezték át.

1991-től a  Honvéd Folyami 
Flotilla nevet viselte 2001-es 
megszűnéséig. 

Új szervezet jött létre Ma-
gyar Honvédség 1. Honvéd 
Tűzszerész Hadihajós Ezred 
néven, mint jogutód. A tűz-
szerészek a magyar honvéd-
ség egyik legrégebbi alaku-
lata. Az elmúlt 65 évben több 
mint százezer hektár területet 
mentesítettek az aknakuta-
tókkal együtt. Még ma is napi 
átlagban 7-8 bejelentés érke-
zik. Az alakulat kiemelt hazai 
és missziós tevékenységet 

folytat. Az újkori történetek-
ben is fordulnak elő tragédiák 
a feladat végrehajtása során. 
Afganisztán is követelt áldo-
zatokat az állományból. Je-
lenleg az egységből egy meg-
erősített tűzszerész raj vesz 
részt Afganisztánban.

Tápiógyörgyéről egyetlen 
személy tevékenységéről 
tudunk, aki katonai pályá-
ja során ennél a haderőnél 
szolgálta a magyar hazát. A 
következő sorokban ismerjék 
meg őt. Szerényen nyilatkozik 
sikereiről. Őszinte szívvel vall  
származásáról, büszkén vall-
ja magát ma is györgyeinek 
Varró Gábor nyugalmazott 
ezredes.

„Az otthon ott van, ahol a 
szívünk lakozik! A lábunkkal 
elmehetünk ugyan innen, de 
a szívünkkel soha!” /Oliver 

Wendell /
„Varró Gábor vagyok, 

1949.11.17.-én születtem 
Tápiógyörgyén, édesanyám 
Sinka Erzsébet, édesapám 
Varró András hentes és vas-
utas volt. Hárman voltunk 
testvérek, bátyám András és 
öcsém János, aki sajnos már 
nem él... 1964-től, az álta-
lános iskola után Szegeden 
jártam a Déri Miksa Gépipari 
Technikumba, ahol 1968-ban 
érettségiztem. Ott döntöttem 
el, hogy a katonai pályát vá-
lasztom, ami már kisgyerek-
ként is vonzott. 1969-1973 
között voltam a Kossuth Lajos 
Katonai Főiskola hallgatója, 
műszaki szakon. Fiatal tiszt-
ként Szegeden a Műszaki 
Dandárnál teljesítettem szol-
gálatot, ahol a katonákat a 

robbantás, aknatelepítés és 
általános kiképzés feladata-
ira oktattam. 1978-81 között 
a Zrínyi Miklós Katonai Aka-
démiának voltam hallgatója, 
magasabb parancsnoki ké-
pesítés megszerzése végett. 
Az Akadémiai végzés után az 
1. tűzszerész és aknakutató 
zászlóalj törzsfőnöki/parancs-
nokhelyettesi beosztásba ke-
rültem Újpestre. Nagyszerű 
érzés, bár veszélyes volt ott 
szolgálni, mert akárhol jár-
tunk, az emberek tisztelettel 
fogadtak bennünket, mivel 
megszabadítottuk őket a ve-
szélytől. Tápiógyörgyén is 
jártunk ilyen szolgálati úton... 
Lényegében ekkor jártam be, 
ekkor ismertem meg hazá-
mat... 1987-91-ig a Honvé-
delmi Minisztériumban voltam 
különböző beosztásokban, 
de ott csak a fenekemet nö-
vesztettem és 1991-ben újra 
visszatértem az újpesti lakta-
nyába, ahol a tűzszerészek 
és a Flottilások együtt voltak, 
de már mint a Flottila törzs-
főnöke... Azt tudni kell, hogy 
a katonai főiskolán a műsza-
kiaknál nagyon sokoldalú 
képzés folyt. Út-vasútépítés, 
robbantás, hajózás, hídépí-
tés, erődítés, óvóhelyépítés, 
stb. Az akkori útépítő gépek-
re, vizijárművekre, hajókra, 
pontonhidakra mi kiképzést 
kaptunk és ezekre kezelői 
igazolványt is.Tehát a hajós 
tevékenység nem volt idegen. 
Így hát egy kis kerülővel, de  a  
sok robbantási feladat után a 
Flottilához kerültem parancs-
nok helyettesi beosztásba. Itt 
is feladataink közé tartozott a 
viziaknák, bombák felderítése 
és hatástalanítása, tehát az 
eddigi tapasztalataimat hasz-
nosítani tudtam. Ezenkívül 
sok volt a protokoll-feladat, 
mert ha valamilyen külföldi 
rangos vendég érkezett, ak-
kor a programjába beiktatták 
a Flottilát, egy kis sétahajó-
kázást a budapesti Dunán, 
ahonnan a legszebb képet 
lehet kapni fővárosunkról. 
Volt olyan, hogy a német par-
lament elnöke volt nálunk, de 
én meg akkor a feleségemnél 
voltam Németországban. A 
helyettesem fogadta és el-
mondta, hogy miért nem va-
gyok ott a fogadásán, erre azt 
felelte, semmi gond, egy ment 
oda, egy jött ide, a létszám 

változatlan... Volt humora, 
mert ha mindenkit nekem 
kellett volna fogadnom, soha 
nem mehettem volna sza-
badságra.Aztán úgy hozta a 
sors, hogy 1994-ben kinevez-
tek a Flottila parancsnokává 
és 1995-ben ezredessé lép-
tettek elő. Jártam a holland, 
belga és a román hajósoknál 
is, kellemes tapasztalatokkal 
gazdagodva. Szép volt itt is 
szolgálni, erre a sorkatonáink 
is büszkék voltak. Erre egy 
példa: a 90-es évek közepén 
a katonák már civil ruhában 
hagyhatták el a laktanyát, 
de a Flottilások egyenruhá-
ban mentek haza, mert olyan 
büszkék voltak arra, hogy 
ők matrózok és Flottilások... 
Igyekeztünk a hivatásos ál-
lománynak is jó munkakö-
rülményeket biztosítani, ők 
is elhivatottak voltak az ala-
kulathoz... Sok rendezvényt 
szerveztünk, többek között 
minden év elején a Flottila-
bált, a honvédségi műve-
lődési házban, a Honvéd 
Művészegyüttes és Szalai 
Antal népizenekara közremű-
ködésével... Szép volt... Egy 
viszont nem volt szép, hogy 
az akkori katonai és politikai 
vezetés mindig rövidebbre 
húzta a nadrágszíjat, a mi-
énket, ez pedig az életünket 
keserítette meg... Aztán már 
kb. 5 éve távházasságban 
éltem a feleségemmel, ezért 
ezen két ok miatt 1998-ban, 
ezredesként korai nyugdíja-
zásomat kértem... Kimentem 
Németországba, de 20 év 
után visszatértünk most már 
mindketten Magyarország-
ra. Tápiógyörgyét soha nem 
hagytam el, a szüleim házát 
megtartottam, az az állandó 
lakcímem. Öröm számomra, 
ha itt tartózkodom, ahol a bá-
tyám, a családja és sok bará-
tom él... Szivemben mindig 
györgyei maradok... Szeretet-
tel üdvözlök mindenkit. Varró 
Gábor”

VISSZATEKINTÉS MAGYARORSZÁG HADTÖRTÉNETÉRE
TÁPIÓGYÖRGYE VONATKOZÁSÁBAN lll.

Varró Gábor 1973-ban

Den Helder



Közélet, kultúraMÁJUS 9. OLDAL

Budapesten van a Hadihajós Nyugdí-
jas Tagozat! - a Honvéd Folyami Flottila 
nyugállományú tisztjei, polgári alkalma-
zottai és családjuk tagjai alkotják. Ren-
dezvényeikkel hasznos hagyományőr-
zést teljesítenek.

„Aki zenével indul az életbe, beara-
nyozza minden későbbi tevékenységét, 
az életnek olyan kincsét kapja ezzel, 
amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, 
vigasztaló elixír és az élet szépségét, s 
ami benne érték, azt mind meghatvá-
nyozza !” /Kodály Zoltán/

A Magyar Honvédség Központi Zene-
kara- Magyarország legnagyobb létszá-
mú reprezentatív katonazenekara, mely-
nek elsődleges feladata a legmagasabb 
szintű állami és katonai protokoll rendez-
vények, valamint kiemelt társadalmi ese-
mények zenei kiszolgálása. A zenekar 
110 éve képviseli a magyar honvédelem 
sok százéves szellemi - és kulturális ér-
tékeit és az ország nemzeti hagyománya-
it. E megtisztelő munka részese lehetett 
Tápiógyörgyéről Kis Pali, aki 1966-ban 
kezdett zenét tanulni az akkoriban már  
működő zeneiskolában. Mátyás Ferenc 
kiváló zenetanár furulyára oktatta, majd 
ötödik osztályos korától tubára.

Középiskolai tanulmányait a Bartók 
Béla Zeneművészeti Szakközépiskola 
honvédségi kihelyezett tagozatán folytat-
ta 1973-1978-ig.Négy év után érettségit, 
majd ötödik év végén zenei szakérettsé-
git tett. Tatára került, majd hat év után a 
Központi Zenekarhoz Budapestre. Innen 
ment nyugdíjba 2003-ban. Időközben az 
itthoni zenekari munkája mellett számta-
lan nemzetközi fesztiválon is részt vett. 
Kiemelkedő munkássága elismeréséül 
többször részesült dicséretben, jutalom-
ban!

Ebben a történelmi visszatekintésben 
újra két kiváló ember pályafutását ismer-
hettük meg, akik Tápiógyörgyéről indul-
tak. Büszkék vagyunk rátok és kívánunk 
egészségben eltöltött nyugdíjas éveket.

„Ami rajtunk kívül van, bármikor elve-
hető! Csak az lehet biztonságban, amit 
belül érzünk!”/Janette Winterson/- és a 
tudásunk, amit birtokolunk!

Tápiógyörgye, 2022.április.18.                     

Földesné Piroska

Nyitótánc a Flottila-bálon

A Torockó Baráti Társaság 2022. au-
gusztus 25‒28. (csütörtök-vasárnap) 
között négy napos autóbuszos kirán-
dulást szervez Erdélybe. A kirándulás 
várható programja: Tordai-hasadék, 
Magyarkapus református temploma, 
Marosvásárhelyen városnéző séta kere-
tében a vár, a Teleki Téka és a Kultúr-
palota, Szászsebesen városnéző séta, 
Vajdahunyad vára stb. Utunk során 
felkeressük a Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány szászvárosi gyermekotthonát, 
amit adományban részesítünk. A toroc-
kói Duna-házban találkozót szervezünk 

Deák-Székely Szilárd Levente torockói 
polgármesterrel, akit Torockó községfej-
lesztési terveinek bemutatására kérünk 
fel. A résztvevők elszállásolása Toroc-
kón történik, félpanziós ellátás (reggeli 
és vacsora) keretében. A kirándulásra 
jelentkezni lehet előzetesen a 0630/483-
45-97-es telefonszámon (délutáni és 
az esti órákban), a nemet--csaba@
freemail.hu e-mail címen a 2022. június 
10-ig. A megbeszélés időpontjáról a je-
lentkezési határidőt követően értesítjük 
a résztvevőket.

Németh Csaba

Tápiógyörgyei zeneoktatás

Haza szolgálatáért érdemérem

Erdélyi kirándulás szervezése
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Nagy Ernő, Tápiógyörgye 
szülötte 2022. március 9-én 
töltötte be életének 95. évét, 
amely jeles alkalomból levélben 
köszöntötte őt Magyarország 
miniszterelnöke. Ernő bácsi 
pár éve a Községi Gondozási 
Központ lakója. Életének kilenc 
és fél évtizede alatt számos 
esemény résztvevője vagy 
szemtanúja volt Tápiógyörgye 
történetében. Emlékeinek köz-
readásával sokban hozzájárult a 
község helytörténeti eseménye-
inek összegyűjtéséhez, meg-

örökítéséhez, amiért köszönet-
tel tartozunk neki. Egyik legfőbb 
adatközlője volt A Tápiógyörgyei 
Levente Egyesület története 
című 2015-ben megjelent kötet-
nek. Majd szintén fontos szere-
pet töltött be a Liebmann Katalin 
által 2017-ben rendezett 1956 
a Tápi-vidék falvaiban című 
dokumentumfilmben. Személy 
szerint külön hálával tartozom 
neki azért, amiért 2006. július 
15-én segített összegyűjteni 
és istápolni az egykori Levente 
Egyesület még élő tagjai közül 

azokat, akik 1939. június 6-án 
17 éves korukban Tápiógyör-
gye küldötteként az akkor Ma-
gyarországhoz visszacsatolt 
Nagymegyerbe látogattak, hogy 
az ottani ifjúságnak levente 
zászlót adományozzanak. Bár 
Ernő bácsi koránál fogva nem 
lehetett a küldöttség tagja, ám a 
Csemadok Nagymegyeri Szer-
vezetének első tápiógyörgyei 
látogatása alkalmával ő is kö-
szöntötte a megjelent vendé-
geket. 2012-ben ugyancsak 
fontos adatokat szolgáltatott 
a 2. világháború során Tápió-
györgyén elszállásolt menekült 
lengyel katonák történetéhez, 
akiknek emléktábláját a temp-
lom falán helyeztük el. Szin-
tén nagy segítséget nyújtott az 
első világháború tápiógyörgyei 
emlékeinek összegyűjtéséhez 
2014-ben, amikor a Hősök Li-
getében található emlékhelyet 
avattuk. Gondolatban többször 
végigjártuk vele az 1930-as és 
1940-es évek Tápiógyörgyéjé-
nek utcáit és tereit, ahol lehetett 
régi fényképeken beazonosítva, 
majd térképen jelölve a fontos 
középületeket, valamint a bolto-
kat, üzleteket, műhelyeket, ura-
dalmi épületeket, mindegyikről 
részletes leírást készítve egy-

kori tulajdonosaik nevével, fog-
lalkozásával, esetleges közéleti 
tevékenységével megjelölve. 
Legutóbb 2020 februárjában az 
egykori vízimalom helyszínéhez 
látogattunk el vele, terepbejá-
rás során rekonstruálva a ma 
már nem látható építményeket 
és azok korabeli környezetét. 
Helytörténeti kutatómunkám so-
rán számtalan alkalommal jár-
tam nála. Mindig segítőkész és 
vendégszerető módon fogadott. 
Szokása volt, hogy a gyermeke-
itől kapott egri házi borral kínált, 
amit ő rendszerint egy kanál 
mézzel fogyasztott. Talán ez le-
het a hosszú élet titka. Sokszor 
említette, hogy naplót vezet, 
amelybe életének minden fon-
tos eseményét feljegyezte, köz-
te a beszélgetéseink időpontját 
is. 2022. április 17-én gyerme-
keinek invitálására ismét meg-
látogattam őt a lakásán. Öröm 
sugárzott az arcáról, láthatóan 
jó érzés töltötte el, hogy újra be-
szélgethettünk, feleleveníthet-
tük a régi emlékeket. Talán ez 
is benne lesz a naplóban. Örök 
hála és köszönet a segítőkész-
ségéért. Jó egészséget kívánok 
számára!

Németh Csaba

A 95 éves Nagy Ernő köszöntése

Tápiógyörgye és Torockó 
testvér-települési kapcsolatá-
nak történetében kevés alkalom 
kínálkozott arra, hogy nemzeti 
ünnepeinken együtt emlékez-
zünk. Valamiért ez rendszerint 
elmaradt, ha nagy ritkán mégis 
sor került erre, annak emlé-
ke mára leginkább a feledés 
homályába merült. Idén e mu-
lasztást igyekeztünk pótolni oly 
módon, hogy a Torockó Baráti 
Társaság néhány tagjával elha-
tároztuk, kilátogatunk az erdélyi 
testvértelepülésünkön rendezett 
március 15-i ünnepségre. Az 
időzítéssel duplán szerencsénk 
volt, s nem csak azért mert a 
rendezvény március 13-ra, va-
sárnapra esett és ezáltal a hazai 
rendezvényeken is részt vehet-

tünk, hanem azért is, mert az 
RMDSZ Fehér Megyei Szerve-
zete központi megemlékezését 
Torockóra szervezte. Ez pedig 
azt jelentette, hogy a megye 
magyarságának színe-java a 
Székelykő lábánál emlékezett 
az 1848‒1849-es forradalom és 
szabadságharc eseményeire.

Az ünnepség több helyszí-
nen zajlott. Előbb az unitárius 
templomban tartott ökumenikus 
istentiszteleten vettünk részt, 
majd az 1848-as események 
tiszteletére állított főtéri kopjafá-
nál koszorúztunk, végül a Kriza 
János Művelődési Házban meg-
rendezett kultúrműsort és nép-
tánc bemutatót tekintettük meg.  
A felszólalók közül többen is a 
magyar kultúra és hagyomá-

nyok ápolásának fontosságára 
hívták fel a figyelmet, míg má-
sok az 1848‒1849-ben zajló he-
roikus küzdeni akarást állították 
példaként az erdélyi magyarság 
ma élő közösségei elé. 

Az ünnepség kiemelt pontja 
a Hungarikum-díj átadása volt 
a település 1860-as években 
épült felső piacsorán, az egyik 
legszebb lakóépület homlok-
zatának előterében. Torockó 
épített örökségét 2017-ben 
nyilvánították hungarikummá. 
A díjat Hegedűs Csilla, az eu-
rópai uniós alapok minisztériu-
mának államtitkára nyújtotta át 
Deák-Székely Szilárd Levente 
torockói polgármesternek, aki 
felszólalásában nem csak a kü-
lönleges esemény felett érzett 
örömét és köszönetét osztotta 
meg a jelenlévőkkel, de ez alka-
lommal is külön figyelmet szen-
telt a tápiógyörgyei küldöttek 
nyilvános köszöntésére.

Március 15-ét ünnepelni min-
dig megható érzés egy magyar 
ember számára, bárhol is éljen 
a világon. Nálunk Magyarorszá-
gon természetes, hogy minden 
évben sor kerül erre az állami, 
önkormányzati és iskolai ren-
dezvények keretében, amit a tör-
vény előír. A határainkon túl egé-

szen más a helyzet. A törvény 
nem kötelezi a magyar közös-
ségeket ünnepeik megtartásá-
ra, csak jó esetben engedélyezi 
azt és közönyösséggel tekint 
rá. Ezért a közösségeknek min-
denhol saját felelősségük, hogy 
megemlékezzenek nemzeti ün-
nepeinkről, ezzel is kifejezve a 
megmaradás akaratát, erősítve 
a nemzeti összetartozás érzé-
sét. Nekünk tápiógyörgyeieknek 
emiatt is különleges érzés volt 
az unitárius templomban össze-
gyűlt tömeggel együtt énekelni a 
magyar himnusz sorait. 

Ugyanakkor külön büszke-
séggel töltött el bennünket, hogy 
az ünnepi alkalomra felállított 
díszőrséget az Aranyosszéki és 
Alsó-Fehér Vármegyei Huszár 
és Honfoglaló Hagyomány-
őrző Egyesület csapatának 
díszegyenruhában felsorako-
zott tagjai mellett, a 23. számú 
nagymegyeri Arany János Cser-
készcsapat tiszteletbeli tagjává 
választott egyesületi tagunk, 
Velkei Ferenc biztosította, a 
csallóközi cserkész barátaink 
által 2019-ben társaságunknak 
ajándékozott csapatzászlóval 
tisztelegve. 

Németh Csaba

Március 15-t ünnepeltük Torockón
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Tavaszi mulatsággal vártuk a húsvétot 
az iskolában. Nem lenne ez akkora hír, ha 
az utóbbi két évben megtarthattuk volna a 
hagyományos programjainkat. Sajnos a 
pandémia megakadályozta, hogy ezeken 
a délutáni, kora esti táncos összejövete-
leken egy másik oldaláról mutassa meg 
magát iskolánk. Az elsősök, másodikosok 
nem is tudták, milyen ez.

Mi, negyedikesek és szüleink, akik még 
jól emlékeztek mennyire más, mennyire 
hangulatos tud lenni egy ilyen alkalom, el-
határoztuk, hogy nem hagyjuk magunkat. 
Ahogy lehetőség nyílik, búcsúzva az alsó 
tagozattól rendezük egy bulit.

Készültünk tánccal, játékokkal, dekorál-

tunk, a szülők finomságokat sütöttek, és 
április 8-án délután ott voltak velünk, s dol-
goztak, hogy jól érezze magát mindenki, 
aki eljön.

A szüleinken kívül a falu vállalkozói is 

egy emberként segítettek, szívesen tá-
mogatták törekvéseinket adományaikkal, 
így a játékok, arcfestés, kézműveskedés, 
büfé, zene és tánc mellett zsákbamacskán 
és a belépőkkel   értékes dolgokat lehetett 
nyerni. 

Nagyon szépen köszönjük minden tá-
mogatónknak a segítséget. Főleg azért, 
mert a bevétel segít bennünket abban is, 
hogy elmenjünk év végén egy három na-
pos kirándulásra. Izgatottan várjuk.

Mi nagyon élveztük ezt a délutánt, re-
méljük azok is, akik ott voltak.

A Kazinczy Ferenc Általános Iskola 
4. osztálya

Tavaszi mulatság az iskolában

Iskolánkban hagyománnyá vált, 
hogy az iskolai beiratkozás előtt ven-
dégségbe hívjuk az iskolába készülő 
óvodásokat. 

Ebben az évben is sor került a láto-
gatásra április elején.

A nagycsoportosokat az 1.a és 1.b 
osztály várta szeretettel. Az elsősök 
izgatottan készültek az ovis csapat fo-
gadására, hogy bemutathassák nem 
is olyan régi, kis társainknak az iskola 
életét.

A nagycsoportosok belépve az iskola 
kapuján megtapasztalhatták az iskolai 
szünet forgatagát, kipróbálhatták az 
udvari játékokat.

Majd megszólalt a csengő!
Két csoportban vehettek részt tan-

órákon a gyerekek.
Az 1.a osztályban egy játékos olva-

sás óra következett. A „kicsik” meg-
csodálhatták a tanterem évszaknak 
megfelelő díszítését, beülhettek az 
iskolapadokba, betekinthettek az első 
osztályos olvasókönyvbe. Játékkal, 
énekkel, tapssal, alapismeretek játé-
kos, vidám elmondásával folytatódott 
a tanóra. Meglepetésként az első osz-
tály tanulói egy mesét olvastak fel az 

ovisoknak, amire a mai napig nagyon 
büszkék.

„Az 1. b osztályban elsődleges fel-
adatnak tekintettük kolléganőmmel, 
Szabó Eszterrel , hogy a „kicsik” és 
„nagyok” felhőtlen, vidám órát töltse-
nek el egymás társaságában. Ehhez 
kapcsolódva a termünket a gyerekek 
keze által öltöztettük tavaszi díszbe. 
Amellett, hogy megmutattuk, mi az, 
amit már az iskolában tanultunk meg, 
az óvodás gyerekeket is hagytuk kibon-
takozni. Volt bemutatkozás, számolás, 
beszélgetés az állatok nyelvén, mesé-
lés és egy kis bepillantás a betűk-han-
gok világába. Játszottunk is, melyben a 
tapintással történő érzékelés folyamán 
az iskolában használatos eszközök, 
tanszerek kaptak főszerepet. Örömte-
li volt látni, ahogyan tanulóink átélték 
a házigazdák szerepét; holott nemrég 
még ők voltak a vendégek. „ ( Feke Il-
dikó)

Bízunk benne, hogy ez a rövid „Kós-
toló” kedvet csinált és könnyebbé teszi 
a szeptemberi iskolakezdést!

Köszönjük, hogy eljöttetek! Találko-
zunk szeptemberben!

Nagyné Barna Henriett

Iskolakóstoló

 Április 11-én a Magyar Költészet napjáról 
emlékeztünk meg iskolánkban.

A felső tagozat tanulói szavalóversenyen 
mondták el kiválasztott verseiket, az iskola 
zsűrijének.

Az alsó tagozatos tanulók könyvtári ve-
télkedőn vettek részt. Előzetes felkészülés 
után, évfolyamonként különböző nehéz-
ségű feladatok vártak a 2 fős csapatokra. 
Rímkeresés, ismert versek sorainak kiegé-
szítése, költők arcképeinek felismerése, 
betűtésztából versek kirakása. A csapatok 
felkészültek, motiváltak és mosolygósak 
voltak. Kellemes délutánt töltöttünk együtt a 
költészet világában.

Köszönöm szépen a segítséget a Könyv-
tár dolgozóinak, Kovács Júlia Erikának és a 
gyerekek felkészítő tanítóinak!

Nagyné Barna Henriett

Költészet napja

Tisztelt tápiógyörgyei lakosok !
2021 januárjában egy megújult polgárőr 

csapat állt fel a falunkban.  Bő egy eszten-
dő alatt a Nagykátai Rendőrkapitányság-
gal együttműködve számos intézkedést 
hajtottunk végre a lakosság biztonsága 
érdekében. Közrendvédelmi feladatokon 
kívül egyéb szociális tevékenységet is 
végzünk,  a tavalyi évben több adományo-
zó akciót szerveztünk a településen belül.

Idén országos szinten is elsők között 
reagáltunk az orosz-ukrán konfliktus 
miatt kialakult menekült hullámra és a 
tápiógyörgyei lakosok összefogásával ket-
tő alkalommal több teherautónyi adományt 
(jelentős mennyiségű élelmet, ruhaneműt, 
tisztálkodási szereket) juttattunk le a határ-

ra. A kora tavaszi hetekben több bejelen-
tést kaptunk, hogy háztáji, illetve a kóbor 
kutyák ellen mérgezési kísérletet követtek 
el, melyet a rendőrséggel együttműködve 
próbálunk felderíteni, valamint a továb-
bi hasonló eseteket megelőzni. Az elmúlt 
egy évben visszaszorítottuk a közterületen 
történő szeszesital fogyasztás miatt be-
következett rongálások, szabálysértések 
elkövetését.

Közintézményeink környezetében is si-
keresen leredukáltuk a szabálysértések 
elkövetését. A nyári hónapok során polgár-
őreink kiemelt ellenőrzést hajtanak végre a 
strand területén, valamint közterületeinken 
fokozott figyelmet fordítunk, a meleg okoz-
ta veszélyekre. A tavalyi évben 7 esetben 

észleltünk a melegtől összeesett állampol-
gárt, ahol azonnali segítséget nyújtottunk.

Ezúton kérem a lakosságot, ha közbiz-
tonságot veszélyeztető dolgot észlelnek a 
lent megadott telefonszámon, illetve egye-
sületünk facebook oldalán forduljanak hoz-
zánk bizalommal. Polgárőrségünk várja az 
új tagok jelentkezését! Tegyünk együtt az 
otthonunkért!
Tápiógyörgyei Polgárőrök Egyesülete:
Elérhetőség: 06703167607
tapiogyorgyepolgaroregyesulet@gmail.
com
Elnök: Erdős Krisztián
Alelnök: Kinda Róbert
Titkár: Szabó László
Szolgálatért felelős vezető: Farkas Tibor

Tápiógyörgyei Polgárőrök Egyesülete
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A Tápiógyörgyei Községi Könyvtár 
amúgy is aktív tevékenységét a 2022-es 
évben próbáljuk még színesebbé vará-
zsolni. A járványügyi helyzet ellenére is 
igyekszünk minél váltotatosabb és minél 
szélesebb körbe eljuttatni programjainkat. 

A januárt a Házhoz megy a Zenede 
zenetörténeti előadásával nyitottuk meg. 
A rock zene történeti áttekintése után a 
gyerekeknek lehetőségük volt kipróbálni a 
hangszereket.  

Februárban a Művelődési Házban tár-
sastánc tanfolyam indult, ahol egy kiváló 
oktatótól Belucz Zoltántól tanulhatnak a 
párok.

 Egy rövid bemutatkozás a fiatalember-
ről: Belucz Zoltán vagyok Professziona-
lista versenytáncos, oktató, koreográfus, 
tánctanár. 20 éve foglalkozom tanítással, 
28 éve versenytáncolok, gyakorlok, tanu-
lom a szakmát a mai napig. 

Többszörös klubközi, megyei, országos 
és Magyar bajnok vagyok, a világ legelis-
mertebb versenyein középdöntős, PRO/
AM világbajnok.

Számtalan Magyar és nemzetközi baj-
nokot képeztem a 20 év alatt, köztük a fi-
amat is. A jelenlegi Magyar élmezőnyében 
számos dobogóst illetve bajnokot évekig 
tanítottam, tanítok, vagy áthaladt a kezeim 
között valamilyen formában.

Boldoggá tesz, hogy sok embernek 
megmutathattam ezt az utat, és átélhették 
azt, amit én is megélhettem ebben a cso-
dálatos műfajban. Büszke vagyok rá, hogy 

sokaknak bakancslistás vágya a tánc, 
tánctanulás, hobbi vagy verseny szinten 
és én segíthetek az álmaik megvalósítá-
sában.

Imádom a munkámat, szeretek embe-
rekkel foglalkozni, ugyanakkor nehéz is, 
de ettől lesz kihívás, öröm, szomorúság, 
vágy, lelkesedés, beteljesedés, kudarc, 
kudarcból való felállás, kudarc miatti abba-
hagyás, újra kezdés.

Ezért ismerem annyira az életet, átér-
zem a táncosaim útját, hiszen engem is 
meggyötört kellően, de a boldogság felé 
is vezetett. Tapasztalataimat örömmel 
osztom meg a tanítványaimmal, hogy ők 
is megélhessék a táncon keresztül a ki-
egyensúlyozott életet. Bízom benne, hogy 
pályafutásom során még sok-sok emberrel 
oszthatom meg e csodát, és remélem ked-
ves olvasó te is köztük vagy/leszel.

A társastánc mellett elindult a Dalma 
Dance táncoktatás is gyerekeknek. Min-
den kedden 15:30-tól van az oktatás, aki 
szeretne még csatlakozhat a csapathoz. 

Az idei évből még csak négy hónap telt, 
de már így is sok programlehetőség kö-
zül lehetett választani. Az alábbiakban az 
éves programtervet olvashatjátok, remél-
jük a vírus helyzet ellenére minél többet 
sikerül megvalósítani belőle. 

Március 11 - Március 15.-i megemléke-
zés

Március 16 - Ákom-Bákom bábcsoport, 
Csizmás Kandúr

Április - Héttorony Hangászok Hagyo-

mányőrző Húsvétolás, Rendhagyó törté-
nelem óra

Május 1 - Majálisozás
Június  - Szabadulj ki a könyvtárból játék
Július - Falunap, Kiállítás, Szabadulj ki 

a könyvtárból játék
Augusztus - Fábián Janka író olvasó 

találkozó, Szabadulj ki a könyvtárból játék
Szeptember - Steigervald Krisztián író 

olvasó találkozó, Generációk harca, Nyug-
díjas Nap

Október - Ákom-Bákom Bábcsoport, Ki 
mit tud?

November - Halloween, Léder László 
pszichológus előadása, Hangolódás az 
adventi időszakra

December - Adventi vásár, Karácsonyi 
hangverseny

A felsorolt programokon kívül még más 
egyéb rendezvény is megvalósul könyv-
tárunkban, Szoros kapcsolatban állunk 
az iskolával és az óvodával.  Különböző 
játékos kvízekkel, vetélkedőkkel próbál-
juk megszerettetni velük a könyvtári láto-
gatást. A nagy kedvenc decemberben a 
mézeskalács sütés. Büszkén mondhatjuk 
el, hogy egyre több osztály iratkozik be 
könyvtárunkban. 

Az idei évben is várunk mindenkit sok-
sok szeretettel.

A könyvtár dolgozói

Könyvtári Hírek és éves programterv

A Tápió-vidék Természeti Értékeiért 
Közalapítvány 2022. április 16-án tartotta 
húsvéti gyermekprogramját. A program 
megszervezésére lelkesedésünk és örö-
münk onnan fakadt, hogy a Farsangi gyer-
mekprogram nagy sikerességnek örven-
dett. Legnagyobb pozitív visszajelzésünk 
mégis az volt, hogy a hír a Tápió Natúrpark 
településein is túl ment, így a húsvéti prog-
ramunkra már fővárosunkból is érkeztek. 

A program első állomása a farmosi Víz-
parti Élet Házának megismerése volt, ahol 
a kiállítás egyik díszvendége a barna ásó-
béka is megjelent. A hangulatot tovább fo-
kozta a négylábú nagy fülű szőrpamacsok 
jelenléte, akik imádták, ha a gyerekek si-
mogatják és etetik őket. A program egyik 
leghangosabb résztvevője egy házi kakas 
volt, aki a nyuszikkal együtt érkezve fel-
ügyelte a rendezvényünket. 

A gyermekek kreativitását is kipróbál-
tuk, de nem akárhogyan, hiszen tojásain-
kat természetes alapanyagokkal festettük 
meg. Mindemellett, aki érzett magában 
kreativitást az kipróbálhatta az írókázást, 
illetve különböző húsvéti díszeket készít-
hetett el. Amíg a gyerekek bent alkottak, 
addig a program pár segítője, kint segít-
ve a nyuszinak csoki tojásokat dugott el. 
A hangulat azt hittük itt érte el a tetőfokát, 
azonban nem a tojáskeresés volt a csúcs, 

hanem a közös kókuszgolyó készítés, ahol 
mindenki egy csapatként gyúrta és görget-
te a golyókat. A nap végén mindenki boldo-
gan és fáradtan távozott.

A Tápió Közalapítvány 2022. augusztus 
13-án Aktív nagyszabású családi napot 
szervez Farmoson, ahol számos program-
mal várja a környék családjait és gyerme-
keit is. A program a hazai natúrparkok csa-
ládi nap sorozatának részét képezi, amely 
országosan lesz meghirdetve. A következő 
egy napos gyermek kikapcsolódásunkat, 
programunkat pedig decemberre szervez-
zük, ahol már a karácsonyra fogunk együtt 
hangolódni.  

A Tápió Közalapítvány munkatársai sze-
retnék megköszönni első sorban a szülők 
és a gyermekek bizalmát, valamint minden 
jelenlévőnek a segítséget. 

Gulyás Mercédesz
Tápió Közalapítvány munkatársa 

Húsvét a nyuszik földjén Adománygyűjtés lezárult

Tápiógyörgye Község Önkormányzat 
Képviselő testületének Szociális Bizottsá-
ga adománygyűjtést szervezett Habony 
Dávid látássérült kisfiúnak. 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
példaértékű összefogásnak köszönhetően 
a Prodigi Connect asztali és hordozható 
nagyító megvásárlásához szükséges tá-
mogatás a Tápiógyörgye Község Önkor-
mányzat elkülönített számláján rendelke-
zésre állt. 2022. 04. 11. Bizottsági döntés 
alapján a készülék beszerzésre került. 

Hálásan köszönünk minden támogatást, 
hogy Dávid további tanulásához, és fejlő-
déséhez hozzájárult.

Kívánjuk, hogy Dávid további fejlődését 
nagyban elősegítse, képességei kibonta-
koztatását támogassa, tanulmányai során 
legyenek sikerei.

Szociális Bizottság
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A Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók 
Egyesülete lát el tűzoltási feladatokat a 
településen, ill. besegítve a környező tele-
püléseken. Teszi ezt a 112-es hívószám-
ról érkező riasztást követően, amikor is 
egyszerre értesítik a nagykátai és a helyi 
tűzoltókat a feladat ellátásáról. Természe-
tesen amennyiben tudomásunkra jut a 
káreset, mi már felkészülten kapjuk a ri-
asztást. Az egyesület tevékenysége során, 
káreseteknél egyetlen tagjának sem fizet, 
mindenki a saját idejét áldozva segít a te-
lepülés lakóinak. Ezt fontosnak tartottam 
leírni, mi, amit végzünk, kötelességünknek 
érezve tesszük. 

Az egyesületnek 2021-ban a taglét-
száma 56 fő volt, sajnos az év során 
több tagunk is elhalálozott. Az egyesületi 
taglétszám növeléséhez a helyi fiatalo-
kat kívánjuk a jövőben bevonni.  Aktívan, 
szakképzetten feladatot ellát 12 fő. Az 
egyesület a feladatellátását szakszerűen 
tudja végezni, hiszen több szakképzett, 
úgymond hivatásos tűzoltó is tag, akik az 
önkéntesek folyamatos betanításáról gon-
doskodnak.

2021. évben 17 esetben volt riasztás
- 9  tűzeset,
- 7 esetben volt műszaki mentés

- 1 esetben téves jelzés volt. 
Valószínű, hogy ez a szám ebben az 

évben tovább fog emelkedni, hiszem már 
az elmúlt négy hónap alatt 12 riasztás volt.

Ahhoz, hogy a vállalt feladatainkat el tud-
juk látni, megfelelő eszközökre van szük-
ségünk, aminek nagyrésze már rendelke-
zésre áll. A legnagyobb gondunk jelenleg 
az 1 db IFA tűzoltóautó, ami 34 éves, és 
egyre több költséges javítást igényel. Ezek 
a javítások pedig annyit jelentenek, hogy 
addig amíg szervízben javításra vár, ad-
dig nem áll rendelkezésünkre bevethető, 
nagyobb tűzeseteknél használható tűz-
oltóautó. Pályázatot nyújtottunk be egy 
használt, de a miénknél fiatalabb, moder-
nebb tűzoltóautó beszerzésére, de sajnos 
a pályázatunkat a napokban elutasították. 
Természetesen minden pályázati lehető-
séget, - mint ahogy eddig is, - a jövőben is 
igyekszünk kihasználni, hogy a megfelelő 
eszközeink rendelkezésre állásával meg-
védjük a település, a lakosság értékeit.

Szeretném megköszönni mindazoknak, 
akik a személyi jövedelemadójuk 1 %-ával 
a múlt évben 469 eFt-al támogatták egye-
sületünk működését. A működési költsé-
günket a tűzoltóautó biztosítási-, felülvizs-
gálati-, javítási és üzemanyag költsége, 

valamint a szakfelszerelések és a tűzoltás-
nál használatos eszközök felülvizsgálati 
költsége teszi ki. Ezek költsége 300 eFt 
volt, míg az IFA tűzoltóautó javítása  400 
eFt volt.

Kérem, hogy aki tudja, a jövőben is tá-
mogassa egyesületünket a személyi jöve-
delemadójának 1 %-ával.

Adószámunk: 18675737-1-13
A vállalt feladataink közül egyre többször 

kell felkészülni  a világszerte megfigyel-
hető szélsőséges időjárási jelenségekre. 
Ezek jelentős kockázatokkal, károkkal 
fenyegető következmények, melyek érin-
tik környezetünket is. Az éghajlatváltozás 
hatásait elsősorban szélsőséges időjárási 
és éghajlati jelenségeken, például hőhullá-
mokon és aszályokon, heves esőzéseken, 
az ezzel együtt járó árvizeken és rendkí-
vül erős szélviharokon keresztül érzékel-
hetjük. A klímaváltozás és az éghajlati té-
nyezők szoros összefüggésben vannak a 
tűzvédelem által ellátandó tevékenységek-
kel. Ezekre a feladatokra is fel kell sajnos 
készülnünk, hogy segítséget tudjunk nyúj-
tani településünk lakosainak az élet- és 
vagyonvédelmében.

Sinka Gábor egyesületi elnök

Tűzoltó egyesületi hírek

Több szempontból is fontos ez az év számunkra. 25 évesek 
lettünk! 25 éve öltött hivatalos formát Tápiógyörgyén a Tápiógyör-
gyei Asztalitenisz Sportklub! Negyed század óta öregbítjük falunk 
hírnevét és küzdünk a bajnokságokban. Volt, hogy NB2-ben, volt, 
hogy egyszerre 3 csapattal. Jelenleg az NB3-as és a Megyei 1. 
osztályú bajnokságokban küzd 1-1 csapatunk. És nem is akár-
hogyan. 

NB3-ban hatalmas a harc a dobogó és az utolsó előtti hely kö-
zött. Mi a középmezőny közepén tanyázunk. A cikk írásakor a ta-
bella állása:  

Megyei csapatunk az utolsó előtti fordulóban biztosította be a 
BAJNOKI címet! Vagyis a 2021-22-es szezon Pest megye 1.B/C 
Déli csoportjának 1. helyén végeztünk. A bajnokság rettentően 
szoros volt, sokszor erőn felül kellett teljesíteni, és nem egyszer 
éreztük úgy, hogy kicsúszhat a kezünkből a végső győzelem. 
Szerencsére és nem utolsó sorban a csapat minden játékosának 
küzdeni akarására és extra teljesítményére volt szükség a végső 
sikerhez. Az utolsó előtti fordulóban Ceglédre látogattunk, ahol a 
velünk pontazonossággal de egymás elleni eredmény miatt má-
sodik helyen álló Csemő csapatával kellett megküzdeni a szezon 
végi elsőségért. A képlet egyszerű volt. Ha nyerünk mi leszünk a 
bajnokok, ha döntetlen, akkor nyerni kell az utolsó meccset, ha 
veszítünk akkor még a dobogó sem biztos. A lehető legerősebb 

csapatösszeállítással készültünk, de a hatalmas tét érezhető volt. 
Feszültséggel teli első forduló után komoly hátrányba kerültünk, 
az ellenfél elhúzott 4:2-re, de onnantól teljesen megváltozott a 
mérkőzés képe. A második körben Molnár László hatalmas mecs-
csen 3:2-re felülmúlta az ellenfél legjobb játékosát, Balicky And-
rás, Németh Sándor és Mohácsi Bence is nyerte a saját mérkő-
zését. Hirtelen fordult az állás 4:6 lett ide. Majd a 3. forduló 1:3-es 
sikert hozott a számunkra. Az utolsó 4 mérkőzést 5:9-ről kezdhet-
tük, és ekkor becseréltük Faragó Sándort. A „kötelező” győzel-
mek jöttek a végjátékban, így 7:11-es végső sikert arattunk és az 
utolsó forduló eredményétől függetlenül miénk lett a hőn áhított 
bajnoki cím! Ez még biztos feljutást nem jelent. Gödöllőn kell majd 
érte megmérkőznünk 2 másik bajnokság győztesével. 

A bajnokság jelenlegi állása a cikk írásának időpontjában:
 

A Falunapon szeretnénk megünnepelni a TASK fennállásának 
25 éves évfordulóját és a megyei csapat bajnoki címét. Terveink 
szerint a falunapi forgatagban mindenkit aki velünk szeretne ün-
nepelni meg fogunk hívni egy tál finom ételre és egy sörre.

Köszönetet mondunk az egyesület fő szponzorának, aki név-
telenül mindenféle ellenszolgáltatás nélkül segíti anyagilag rend-
szeresen a klubot, és mindazoknak, akik adójuk 1%-nak felaján-
lásával segítettek minket.  Hajrá TASK! 

Mohácsi Bence

Tápiógyörgyei Asztalitenisz Sport Klub hírei
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A Tápió Natúrpark a térség 18 települé-
sét foglalja magába földrajzilag. Azonban 
a Tápió Közalapítvány munkája során 
összegyűjtött információk a térség min-
den településének ernyőként szolgálnak 
a turizmusban. Szentmártonkáta jelenleg 
nem tagja a Tápió Natúrparknak azon-
ban folyamatos együttműködés alakult ki 
a  Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár 
dolgozóival, akik természetvédelmi prog-
ramjaikat a Közalapítvány bevonásával 
szervezik meg. 

Magyarországon és a világ több részén 
is, évek óta vannak olyan napok, mely-
nek során programokat szerveznek, ezzel 
is felhívva a figyelmet a Föld természeti 
környezetének megóvására, valamint az 
ifjúság természetvédelem iránti elkötele-
zettségének kialakítására és elmélyíté-
sére. Idén a vírushelyzet megszűnését 
követően Szentmártonkátán két  délelőt-
tön is szerveztek a helyi gyermekeknek 
programot  április 29-én és május 10-én.

Az első ilyen a Föld napja volt, melyet 
hivatalosan április 22-én tartanak a vilá-
gon, azonban Szentmártonkátán április 
29-én került megrendezésre egy Föld 
megóvását támogató gyermek rendez-
vény. A program keretén belül az óvodá-
sok és az általános iskolások 1-2. osztá-
lya vett részt. A program egy előadással 
kezdődött, melyet a Tápió Közalapítvány 
munkatársaként tartottam meg. Ezt kö-
vetően az elhangzottakra építve sze-

lektív hulladék válogatás volt a feladat, 
ahol a gyerekek kiválóan teljesítettek.  A 
program egyik legkiemelkedőbb része 
a hasznos hulladék kiállítás volt, melyet 
az óvodások alkotásai díszítettek. Azért 
a móka sem maradt el, hiszen kézműves 
foglalkozással készültek az Apraja Falva 
Óvoda óvónői. Az ügyesebbek újrahasz-
nosított játékok kipróbálásával mérhették 
fel tudásukat. 

Május 10-én a Madarak és Fák nap-
ja alkalmából egyéni túraútvonal került 
megtervezésre, melyet az apró csemeték 
könnyen be tudtak járni. A túraútvonal fő-
védnöke az év madara volt, így a jelzése-
ken és az emléklapon is szerepet kapott. 
A gyerekeknek 4 állomáson kellett magu-
kat kipróbálni, melyek a madarak és a fák 
rejtelmes világába vezették be őket. Az 
utolsó állomás előtt egy galambász be-
mutatón vehettek részt, ahol megismer-
ték a fontosabb információkat, melyeket 
a madarakról tudni kell. Azért a mozgás 
sem maradt el, így a résztvevők az íjá-
szatban is kipróbálhatták magukat. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a 
Szabó Magda Nagyközségi Könyvtár dol-
gozóinak, óvónőknek, pedagógusoknak 
és a község vezetésének is, hogy a ro-
hanó világban szem előtt tartják a termé-
szetvédelem fontosságát.

Gulyás Mercédesz 
Tápió Közalapítvány munkatársa 

Madarak és fák napja

Zenekari hírek

Végre az idei tavasz eseménydúsan telt 
a zenekar számára, újra indult a közössé-
gi élet, ünnepségek, rendezvények szer-
veződtek, melyeknek a zene szerves ré-
sze. Március 11-én a Művelődési házban 
tartott nemzeti ünnepségen zenéltünk. 
Innen csak egy ugrás május eleje.....pon-
tosabban április vége, ugyanis az utolsó 
pillanatban befutott egy megkeresés Bé-
nyéről, és április 30-án ott tartottunk egy 
koncertet a községi majálison, kis szá-
mú, de annál lelkesebb közönség előtt. 
Másnap 5 órától a kis és a nagyzenekar 
is elindult Györgye utcáin és a szokásos 
reggeli ébresztővel köszöntötte a falu la-
kóit és persze a Munka ünnepét. Köszön-
jük Petró Tamásnak és Varró Lászlónak, 
hogy fuvarozták a zenészeket! Délután a 
majálison részt vettünk a főzőversenyen 
és koncerteztünk egyet. Két öröm is ért 

bennünket ezen a délutánon: 1.megnyer-
tük a főzőversenyt.(Boda József,Tóth Zol-
tán és Kiss László igazán finomat főztek) 
2. a Kósa család átadta az általuk alapított 
Visnyei László emlékdíjat a zenekar ré-
szére. Ezt a díjat innentől kezdve minden 
tanév végén a legtehetségesebb végzős 
zeneiskolás kapja majd a tanévzáró ün-
nepségen. Az emlékplaket mellé 10.000 ft 
pénzjutalom is jár.

Május 29-én a Hősök napján zenélünk, 
majd június 3-án a zenekar egy pár tagja 
a Trianoni megemlékezésen. Másnap jú-
nius 4-én Ságon a rétesfesztiválon muzsi-
kálunk. Készülünk Csopakra is táborozni 
júliusban, hogy jó formában legyünk a 
Falunapra. Dióhéjban ezek a közelmúlt 
történései, és a közeljövő tervei.

Szabó Tünde zenekari tag

Tisztelt Tápiógyörgyeiek!

A Községi Könyvtár és Művelődési Ház-
ban június 6.-ig lehetőség van kipróbálni a 
3D nyomatót.

Minden látogató választhat egy nyomta-
tandó formát, amit az elkészülés után haza 
is vihet.

Tisztelettel:
könyvtár dolgozói

3D nyomtató
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik szeretett édesapánkat
 Megyes János

1952-2022
Velünk együtt utolsó útjára elkísérték, 

mély fájdalmunkban, gyászunkban 
osztoztak, sírjára virágot, koszorút 

helyeztek, részvételükkel fájdalumnkat 
enyhíteni igyekeztek. ”Kit szeretünk, soha 

nem feledünk”A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet  

mindazoknak akik
Vágó Istvánné

1931- 2022
temetésén részt vettek, mély 

gyászunkban osztoztak, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek el.
A gyászoló család
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Húsvéti néphagyomány az óvodában
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A néphagyományhoz kapcsolódóan 
átélt tevékenységek a közös élmény ere-
jével hatnak a gyermekre, erősítik a kö-
zösséghez tartozás érzését. 

Hiszünk a hagyományok nevelő érték-
közvetítő erejében, feladatunknak tartjuk 
az értékeknek a megőrzését, szellemi 
örökségünk átadását,. Ezért szervez-
tük meg óvodánkban a húsvéthoz kap-
csolódó háromnapos hagyományőrző 
programunkat. A tél végét, a tavasz kö-
zeledtét, a virágvasárnap jelzi, melyhez 
kiszehajtás és villőzés kapcsolódott. Egy 
szalmabábut /kisze/ menyecskeruhá-
ba öltöztettek, majd végigvitték a falun, 
aztán levetkőztették, a szalmát pedig a 
lányok a fiúk segítségével vízbe dobták. 
Fiúk, lányok közösen hidasjátékokakat 
játszottak. 

2022. április 10-én ezt a hagyományt 
elventítettük fel a mini bölcsődés és 
óvodás gyermekekkel, akik tavaszi da-
lokkal, mondókákkal vonultak a „Nagy-
hídhoz”, ahol a „hidasmester” várta őket. 
A hidasjátékokat követően a kiszéhez 

kapcsolódó dalokat, mondókákat eleve-
nítettük fel, majd a villőzés következett. A 
feldíszített fűzfaágakkal sétáltunk vissza 
az intézménybe, mely a néphagyomány 
szerint a tavasz behozatalát jelképezte. 

2022 április 12-én kedden a Falumú-
zeum udvarán színes népi programokkal 
vártuk a gyermekeket. 

A szülőkkel, az Ifjú Fúvósokért Egye-
sület tagjaival és az óvodapedagógusok-
kal a locsolkodást elevenítettük fel, amit 
a gyermekek kíváncsian, örömmel figyel-
tek. Majd ezt követően tavaszi játékok-
ra hívogattuk őket, ahová nagyon nagy 
örömmel kapcsolódtak be. 

A húsvéti kalács elfogyasztása után 
különböző ügyeségi játékokba is részt 
vehettek /hímestojás terelgetés, nyuszis 
váltóverseny/ mini bölcsődés és óvo-
dás gyermekeink, valamint lehetőséget 
biztosítottunk a Felumúzeum megtekin-
tésére is, ahol ismerteket szerezhettek 
a „hajdani györgyei” emberek életéről, 
szokásaikról, tárgyi eszközeikről, majd 
élményekkel gazdagon térhettek vissza 

az intézménybe. 
A hét harmadik napján, az intézmény 

udvarán izgalommal teli tojásbeszerzés-
ben vehettek részt, és a delelőtt folya-
mán bárány- és nyuszisimogatásra is 
biztosítottunk lehetőséget.- 

A három napon a gyermekek népi ha-
gyományok gazdag tárházából koruk-
nak és fejlettségi szintjüknek megfelelő, 
örömteli élményeket szerezhettek. 

A programok megvalósítását nagyon 
szépen köszönjük: 

Nagyné Bíró Adrienn, Nagy Zoltán, Bo-
ros Zoltán, Musits Endre, Varga Attiláné, 
Tóth Árpád, Doncné Nagy Adrienn, Papp 
Melinda, Molnár-Szakáll Anikó, Bak Sán-
dorné, Vankóné Petkovics Judit, Tóth 
Benjáminné, Bálint Attila, Ábrók Álmos, 
Sápi Balázs, Kátai József, Benedek Ta-
más, Petró Tamás, Theisz József, Theisz 
Józsefné és a Tápiógyörgye Község Ön-
kormányzat.

Lesták Péter Jánosné
intézményvezető


