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2. 

Tisztelt Újságolvasó!

Az elmúlt hetekben sajnálatosan sok olyan ese-
mény történt, mely alapján a nem a legbiztonságosabb 
falukategóriába tartozunk. Sok apró betörés, piti bű-
nözők okoztak kellemetlenséget több mint 10 eset-
ben. Kifigyelik, ki mikor megy boltba, ki mikor megy 
templomba, és ezt a rövid időt használják ki, hogy be-
jussanak a lakásokba, összeszedjék a pénzt és az arany 
ékszert. Sok szerszámot nem visznek magukkal, ezért, 
az erősebb ajtó, a bezárt ablak, a riasztó vagy a kamera 
már megakadályozza ezeknek a munkanélküli, unat-
kozó, börtönt járt embereknek a bejutását.  Figyelünk, 
és biztos vagyok benne, előbb utóbb pénzszűkében 
lesznek, lebuknak és visszakerülnek oda ahová valók.

A másik sarkalatos probléma az orvos kérdés. Higy-
gyék el, engem sem érdekel, hogy máshol is hiányoz-
nak az orvosok. Csak az érdekel, hogy nálunk legyen. 
Köszönöm Dr. Ács Attila farmosi háziorvosnak, hogy 
szeptemberben kisegített bennünket. Október 1-jétől 
Dr. Hódi Pál doktor úr helyettesít december 31-ig, és 
ha minden rendben lesz a praxissal, az asszisztenssel, 
a praxishoz tartozókkal akkor lehetőségünk van rá, 
hogy doktor úr tovább helyettesítsen.

Problémáink vannak a szemétszállítási díjfizetéssel 
vagy is nem fizetéssel. Április óta nem kapunk szám-
lát, mert az állami kommunális hulladék rendszer nem 

működik. Előbb utóbb a megérkező közel féléves 
csekk hátralékkal szembesülve fogunk bosszankodni, 
mert szinte egyszerre kell befizetni, akkor, amikor a 
fűtésre kell költeni. Önkormányzatunk elindította a 
szociális tüzelőanyag pályázatát, eredményünk még 
nincs.

Jól halad a műfüves pálya építése, reményeink 
szerint heteken belül elkészül és birtokba lehet majd 
venni. A képviselő testület döntése alapján, a volt 
Kállai féle ház (Deák F. út 6.) átalakításával, felújí-
tásával, újabb telephellyel bővítettük az Idősek Ott-
honát. Megszüntetjük az alsó épületben lévő szobát, 
elköltöztetjük az irattárat és lebontjuk a régi rendőr-
ségnek is helyet adó épületet. Augusztusban elkezdtük 
a Petőfi út 2 szám alatti régi rendőr lakás felújítását. A 
tél folyamán még két önkormányzati lakás felújítását 
tervezzük. 

Önkormányzatunk árajánlatot adott a felszámolás 
alatt lévő Komjáti Kft. felszámolójának a téglagyár 
és tüzép telep megvásárlására. Sajnos érkezett nálunk 
magasabb árajánlat, így nem mi fogjuk megvásárolni 
a telepet.

Szeretettel várunk mindenkit az október 22-én tar-
tandó megemlékezésünkre, ahol díszpolgári címet és 
egyéb kitüntetéseket is át fogunk adni.

Tisztelettel:Varró István polgármester

Önkormányzati hírek

Mikulás napi kirándulás és ünnepség Torockón!

A Polgármesteri Hivatal szervezésében 2016 
decemberében a torockói mikulás ünnepségre vár-
juk a kirándulni vágyók jelentkezését. Kellemes téli 
szabadidős programok, kipróbálható a lovas-szán 
(hó esetén). Részt veszünk az óvoda és az iskola 
rendezvényén, este hangulatos kandallót körülülve 
beszélgetünk helyi magyarokkal. Erre a három na-
pos kirándulásra jelentkezni lehet munkaidőben a 
06-20/6132093-as telefonszámon. Az útiköltség és 
a szállás félpanziós ellátással 17.000,-Ft/fő.

Torockószentgyörgyi falunap 2017 áprilisában!

Tavasszal, mint mindig a Torockószentgyörgyi 
falunapra látogatunk. Erdély felé félúton becsem-
pészünk egy meglepetés programot. Kora délután 
érkezünk, a szállás elfoglalása után rövid pihenőt 
tartunk, majd meglátogatjuk Torockó legújabb szó-
rakozó helyét és itt egy versenyen veszünk részt. 
Másnap Szentgyörgyön kikapcsolódunk a falunapi 
eseményeken, megkóstoljuk a főzőcsapatok főztjeit, 
este az Örökség együttes koncertjén igazi magyar-
nak érezhetjük magunkat. Harmadik nap a tordai 
pecsenyével zárjuk a gasztronómiai élvezeteket. A 
kirándulásra jelentkezni lehet munkaidőben a 06-
20/6132093-as telefonszámon. Az útiköltség és a 
szállás félpanziós ellátással 17.000,-Ft/fő.

Torockói kirándulások



Írta és szerkesztette: Németh Csaba 
Lektorálta: Udovecz György had-
történész
A Tápiógyörgyei Torockó Baráti 
Társaság kiadásában 2016.

Németh Csaba tanár, helytörté-
nész újabb helytörténeti munkával 
örvendezteti meg Tápiógyörgye 
helytörténetét kedvelő, szerető 
közönségét, a történelmet tanuló 
fiatalságát. A Tápiógyörgyei To-
rockó Baráti Társaság által kezde-
ményezett és támogatott, az első 
világháború kitörésének centená-
riuma tiszteletére rendezett sike-
res kiállításnak és  emlékülésnek 
anyagát tovább kutatva, gazda-
gítva sikerült ezt a kötetet megír-
nia, összeszerkesztenie. Heroikus 
kutató munka eredménye ennek 
a kötetnek az összeállítása, mert 
a történelmi esemény egyre távo-
lodó időpontjának bizonytalan-
ságai, tényeinek feledésbe menő 
mozzanatai jelentik a legnagyobb 
nehézséget. Természetesen be-
lejátszanak ebbe a történelmi té-
nyek más-más nézőpontból való 
megközelítésének, értékelésének 
mozzanatai, a nemzeti emlékezés 
árnyalati változásai. Sok esetben 
történelmi hamisítás.  Sikerült el-
kerülnie mindazt a veszélyt, amit 
a történetírás felsorolt elemei 
jelenthetnek, mert minden meg-
állapítását  levéltári dokumentu-
mokra alapozza, kiinduló pontjai 
községi elöljárósági jegyzőköny-
vek, hatósági bizonyítványok, 
háborús veszteséglisták, hírlapi 
közlemények, megőrzött családi 
dokumentumok,egyházi és állami 
anyakönyvek, állítási lajstromok, 
levelezőlapok és a család megőr-
zésében lévő, közlésre engedélye-
zett háborús napló. Ahol bizony-
talanság van,- ott nem leplezi azt 
,nyíltan leírja a további kutatás 
szükségességét vagy egyszerűen 
az eddigi kutatás elfogadásának 
szükségességét javasolja. Ez kor-
rekt történelmi eljárás. A tanul-
mány kötet értékét növeli, hogy a 
szerző kronológikusan, az idővo-
nal mentén dolgozza fel a háborús 
évek anyagi, szellemi, közéleti 
eseményeit, történéseit.

Szerkezetileg ez a györgyei 

első világháborús monumentum a 
következőképpen építődik fel:
- Tápiógyörgye község az első vi-
lágháborúban
- Tápiógyörgyei katonák az első 
világháborúban
- Háborús fotók, dokumentumok, 
levelező-lapok
- Szobrok, emlékhelyek, katonasí-
rok
- Balázs Vendel háborús naplója 

Az első világháborús négy esz-
tendő túlélésének nehézségeit, in-
tézkedéseit, a megrázkódtatás na-
gyobb mérvű tragédiáit nagyban 
segítette elkerülni az a tény, hogy 
Tápiógyörgye  6750 lakosságából 
6541 fő katolikus volt és ez az 
egységes vallási közösség  meg-
értése, készsége megkönnyítette 
a falu főjegyzőjének, kanonok-
plébánosának és a tizenkét kép-
viselő-testületi tagjának sokszor 
kényszerű, szükséges intézkedé-
seit. Holovicz Márton főjegyző 
harmincöt éves főjegyzői munkál-
kodása, Filipcsics József kanonok-
plébános  negyedszázados fárado-
zása és a képviselő-testületi tagok 
megbecsültsége átlendítette a köz-
ség lakóit a háború nehézségein, 
sokszor kényszerű intézkedések 
elfogadásában, kompromisszu-
mos megoldások megtalálásában.  
Példamutatóan választottak bi-
zottságot a kényszerű intézkedé-
sek meghozatalára, polgárőrség 
megalakítására, ami nagyon fon-

tos volt a közrend és nyugalom 
biztosításához, a háborús viszo-
nyok nehézségeinek fegyelmezett 
elfogadásához. Így volt ez a se-
gélyezés kialakításában, az isko-
lai tantermek igénybevételére, a 
közrend és biztonság érdekében 
hozott intézkedések végrehajtá-
sában, államkötvények, hadiköl-
csönök kibocsátásában és felhasz-
nálásában de különösen azokban 
a rendkívül szigorú intézkedések 
elfogadásában és végrehajtásában, 
amik az 1873-as kolera járvány 
megismétlődő elkerülése érdeké-
ben születtek. A falu vezetése gon-
dolt a háborús helyzet által előállt 
munkaerő átcsoportosításra, a 
szegények segélyezésére, a fron-
ton harcoló katonák ruházatának 
kiegészítésére, hósapkák, érme-
legítők beszerzésére, frontra való 
juttatására.  Gondoltak a fronton 
harcoló polgárok hiányának pót-
lására a tavaszi munkák elvégzése 
terén. Sokszor búza, árpa,kukorica 
rekvirálására kényszerültek de 
ezeket is igyekeztek igazságosan, 
a szegények igényeinek megfe-
lelően végrehajtani. A háborús 
helyzet ellenére az állami iskola 
folyamatosan működött, ezért a 
legszükségesebb oktató-nevelő 
munka ebben az intézményben za-
vartalan volt. Ez egy jelentős vív-
mánya volt a község vezetésének. 
A falu vezetői és főleg az értelmi-
ség nagyban segítette az elvesztett 

3.Tápiógyörgye története az első világháborúban
Idős Balázs Vendel háborús naplójával

Búcsú a györgyei harangoktól 1915-ben



4. 
családtagok tragédiájának lelki 

feldolgozását, szerény anyagi tá-
mogatást. A romló anyagi helyzet 
miatt romlott a köztisztviselők, 
állami alkalmazottak, községi 
tisztviselők, a plébános javadal-
mazása, bérezése, - ez kellemet-
len helyzeteket, vitákat, ellenér-
zéseket, ellenségeskedést generált 
de végül mindenkinek be kellett 
látnia a világháborús helyzet 
okozta nehézségeket és kompro-
misszumos megoldásokkal ezen 
is sikerült túljutni.

Nagy vesztesége volt a köz-
ségnek Holovicz Márton főjegy-
ző 1915. június 9-i halála. Méltó 
módon vettek búcsút tőle, meg-
köszönve három és fél évtizedes 
községi szolgálatát. A nagy vesz-
teség mellett még nagyobb vesz-
teséget jelentett a falu számára, 
hogy ezen a nyáron hadi célok ér-
dekében leszerelték a Szent Anna 
templom harangjait és a templom-
kertben ünnepélyes keretek között 
búcsúztatta Prikner István káplán 
és az otthon maradottak a meg-
szokott hangú harangokat. Szem 
nem maradt szárazon hiszen a 
harangok messzehangzó dallamai 
jelentették az együvé tartozást, 
a vígasztalást, a reménységet a 
harcoló györgyei katonák visz-
szatérésére illetve ezek kisérték 
a hősi halotti gyászszertartáson  
utolsó szülőföldi útjukra a hősi 
halottakat. Erre az időszakra 
esik Györgyey Illés födbirtokos 
gazdasági kisvasút építése Ábra-
hámtelekre, Kláratelepre illetve 
a Kispaskom, Nagypaskom te-
rületére,- olyan célzattal, hogy a 
termény szállítása lehetséges le-
gyen a nagy sár ellenére bármi-
kor. Ekörül is vita kerekedett de 
végül is megtalálták azt a megol-
dást, amely kedvező volt a község 
számára is. Itt kell megjegyezni, 
hogy a Györgyey család ebben 
a háborús, nehézségekkel sújtott 
időben készségesen, segítő szán-
dékkal mindenben rendelkezés-
re állt. Segítette a nehézségekkel 
küszködő gyermekeket, élelmi-
szer adománnyal nagylelkűen a 
falu lakosságának megsegítésére 
rendelkezésre állt, a család női 
tagjai szellemi segítséget nyújtot-
tak hivatalos ügyek intézésében, 
levelezésben, a fronton harco-
lókkal való kapcsolat tartásban. 
Tápiógyörgye község lecsökkent 

létszámú lakossága nagyobb at-
rocitások elkerülésével, teljesen 
elszegényedve, lerongyolódva, 
félelmek és aggódások közepette 
élte át a nemzet nagy tragédiáját 
és várva várta ennek a világégés-
nek befejezését, a fronton harco-
lók, fogságba esettek mielőbbi 
hazatérését.

1918. október 30-31-én lezaj-
lott az őszirózsás forradalom, a 
faluban tudtak a pesti események-
ről de különösebben ez nem ráz-
ta meg a község lakosságát  - ez 
inkább a vezetőség tagjaira hárult, 
akik nagyon bölcsen a Szent Ist-
ván királyi hagyományokra, álla-
miságra, alkotmányos berendez-
kedés kontinuitására hivatkoztak, 
azt hangoztatták és a község hala-
dó hagyományait tartották vezérlő 
csillagnak, - nagyon okosan. 

1918. november 3-án aláírták 
a padovai fegyverszünetet, ami 
az első világháború befejezését, 
végét jelentette. Jelentette ese-
tünkben egy gazdag jómódú al-
földi falu lerongyolódását, lakó-
inak létszámban és anyagiakban 
való elszegényesedését, 800 és 
1200 közötti létszámú szegény és 
középparaszt több évi távollétét, 
családok bizonytalanságban való 
élését, a „ boldog békeidők” fel-
adását és százon felüli hősi halált 
halt györgyei paraszt fiatal, kö-
zépkorú embertárs vissza nem té-
rését, hősi halálát.

„ Egy eljövendő nagy háború 
jellegéről és jelentőségéről már jó-
val annak tényleges kitörése előtt, 
az 1880-as évektől elhangzottak 
vélemények a kor befolyásos sze-
replői részéről. Idősebb Helmuth 
von Moltke – a porosz-francia 
háború győztes német főparancs-
noka – l890-ben a Reichstag előtt 
így beszélt: „ Ha háború  tör ki, 
annak hossza és vége nem látható 
előre. Az európai nagyhatalmak 
korábban soha nem látott módon 
felfegyverkezve mennek majd há-
borúba egymás ellen. Ezek közül 
egyik nagyhatalom sem szenved-
het olyan nagy vereséget egy vagy 
két hadjáratban, hogy elismerje 
legyőzöttségét, hogy elfogadja a 
szigorú békefeltételeket. Egyik 
sem ígérheti majd, hogy nem fog 
újra háborút indítani, még ha ez 
néhány évvel később történik is. 
Lehet ez hétéves háború, de lehet 
harmincéves háború – és legyen 

átkozott az, aki Európát lángba 
borítja, aki először gyufát dob a 
puskaporos hordóba!” A gyufát 
bedobták: „ Princip jól célzott. 
Pontosan az életünk közepébe” – 
írta Márai Sándor 1914 végzetes 
nyaráról. A Nagy Háború több 
mint ötven hónapja a XX. szá-
zad „ őskatasztrófája” lett, amely 
gyökereiben változtatta meg az 
európaiak életét, - benne Tápió-
györgye község lakóinak életét, 
mindennapjait és jövő kilátásait. 
A káosz, a reménytelenség, a sze-
gényedés nagyobb volt a vártnál. 
Annak az 1000-1100 györgyei fi-
atal, közép korosztálybeli többsé-
gében földműves embernek ötven 
hónapos megpróbáltatása sem-
mihez nem hasonlítható hiszen 
ők abban a tudatban éltek, hogy 
a haza védelmében kell sorsukat, 
megpróbáltatásaikat vállalniuk, 
ezt a hazafiúi kötelességet teljesí-
tik a 29.honvédgyalog ezredben, 
az 1. és 4. honvédhuszár ezred-
ben, a 68. közös  gyalogezredben, 
a 7. 8. 10. 13. közös huszárezred 
kötelékében. Más csapattestekhez 
is hívtak be a faluból, ezért ezen 
a ponton azt kell mondani, hogy 
a legprecízebb, legaprólékosabb 
kutató munka sem tud teljesen 
igaz, pontos képet rajzolni sem a 
csapattestek mozgását,létszámát 
illetően, sem attekintetben, hogy 
névszerint pontos időpontokat, 
eseményeket, sebesülést, hősi 

Id. Balázs Vendel,
a háborús napló szerzője



5.halált tudjon leírni, megadni. A 
könyv adatai, minden aprólékos 
közlése  példa arra,hogy időt, fá-
radtságot nem kímélve a szerző 
mindent megtett a községhez kötő-
dő polgárok sorsának felderítésé-
re, de az elmúlt évtizedek közöm-
bössége, a második világháború 
rémsége ezeket az eseményeket, 
időket, történéseket elfedte, a tör-
ténelmi, nemzeti emlékezetben 
egyre távolabb estek. Ennek el-
lenére a szerző aprólékos kutató 
munkát végzett annak érdekében, 
hogy legalább ezen könyv lapja-
in maradjanak meg azok a nevek, 
adatok, melyeket sikerült külön-
böző lajstromokból, újságokból 
kiderítenie, azonosítania Tápió-
györgyéhez való kötődésüket bi-
zonyítania. Ez nem olvasmányos 
része ennek a centenáriumi hely-
történeti könyvnek de lexikális ér-
téke óriási.  A hősi halottak számát 
is különböző források másként 
adják meg annak ellenére, hogy a 
Magyar Vöröskeresztnek a 61.265/ 
1914 miniszteri rendelet szerint 
kötelessége lett volna a hősi ha-
lált a családdal közölnie. Számba 
véve, hogy egész Európa lángban 
állt, terein folytak a harcok, kez-
detleges technikai felszereltséggel 
voltak ellátva, kórházakat kellett 

működtetniök, rengeteg sebesültet 
kellett ellátniok. Teljesen érthető, 
hogy több hónapos késéssel tudták 
a halottakat pontosan számba ven-
ni, az értesítéseket megírni, a csa-
ládnak elküldeni. A györgyei hősi 
emlékművön szereplő 126 grá-
nitba vésett nevet kell történelmi 
hagyományként tisztelnünk, meg-
őriznünk, ápolnunk. Ennek módo-
sítására való gondolás is kegyelet 
sértés lenne. Ennek a könyvnek le-
xikális része azok számára is meg-
nyugtató lehet, akik újabb hősi 
halottat tudnak az adatok alapján  
felfedezni, azonosítani, a könyves 
polcon megőrizni.

Ennek az első világháborút ösz-
szefoglaló helytörténeti könyvnek 
óriási értéke: Idős Balázs Vendel 
háborús naplója. Amikor a két év-
vel ezelőtti ünnepségen felolvas-
tak részleteket a naplóból, nem 
nyerte meg a tetszésem. Az volt az 
érzésem, hogy Németh Csaba túl 
dimenzionálja ezt a naplót, túl ér-
tékeli az írást. Most, hogy kétszer 
is elolvastam, - csak a legnagyobb 
tisztelettel szólok arról, a nemes 
tettről, hogy ez a háborús napló 
nyomdai úton kétszáz példányban 
megörökítésre kerül. A paraszti 
próza írásnak, a paraszti memoár 
irodalomnak egy olyan gyöngy-

szemét sikerült megmenteni, 
közzé tenni, amiért csak elismerés 
és köszönet jár. A paraszti intellek-
tussal, gondolkodással, tárgyila-
gossággal megírt napló óriási ér-
téke a paraszti próza irodalomnak. 
Pontos kronológiájával, tiszteletet 
sugárzó jóindulatával, Istenfélé-
sével, bajtársi szeretettel megírt 
sorai csak a legnagyobb csodálatot 
válthatják ki az olvasóból. Emberi 
félelmei, segítő szándéka, megér-
tő, belenyugvást sugárzó optimiz-
musa, választékos helyzet leírása, 
emberi viszonyulása, szép jelzői, 
itt-ott metafórái, a cselekmény 
hömpölygése, az idő múlásának 
észrevétlen haladása, a család irán-
ti aggódása, Istenben való töretlen 
bizakodása csodálatra méltó. Ily-
lyés Gyula Veres Péter temetésén 
így kezdte: „ zsenit temetünk ! ” 
Most ha frappánsan, röviden kel-
lene véleményem, érzéseim ezzel 
a háborús naplóval kapcsolatban 
leírni, akkor azt írnám: zseniá-
lis írás, amely tényeivel, imáival, 
történéseivel, cselekményeivel 
örök emléket állít ennek a száz év-
vel ezelőtti nemzeti tragédiának, 
amelynek hatásai még ma is mér-
gezik mindennapjainkat.

Bihari József

Tápiógyörgye község Önkor-
mányzata, a Polgármesteri Hivatal 
tisztelettel meghívja Önt, családját, 
barátait 2016. október 18-án ( ked-
den ) 17 órára a községi könyvtár-
ba, ahol Beer Miklós váci megyés 
püspök úr mutatja be azt a 100 pél-
dányos, számozott, a község címe-
res pecsétjével díszített emlékköny-
vet, amelyet Dr P. Burka Kelemen 
ferences szerzetes, tartományfőnök 
emlékére ad ki a község. Tápiógyör-
gyén született, mindig györgyeinek 
vallotta magát és hatalmas életműve 
ellenére megfeledkezett róla a szülő-
falu. Ő sem kerülte el a szerzetesek 
második világháborút követő idő-
szakának sorsát, - ez a kötet a hatvan 
évvel ezelőtti helytállás példáját is 
megmutatja, - vissza idézve a törté-
nelmi vihar időszakát.

Varró István polgármester

Meghívó - 2016. október 18.
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1. Csemadok, sokaknak  csak egy kimondott szó, mit 
jelent, kik állnak mögötte! Most nem a konkrét jelentés 
lefordításában gondolkodok!

Hogy mit jelent számomra a Csemadok? Hát elsősorban 
magyarságunk megőrzésének módját és eszközét jelenti. 
Utána említeném az összefogást, az összetartozást valamint 
a hagyományok őrzését és ápolását. De nem szabad kihagy-
ni magyar kultúránk ápolását  sem, hiszen sokan a magyar 
kultúrából már csak a konzumkultúrát igénylik. Egyre fogy 
azoknak a száma, akik valójában tudják, hogy mit jelent az, 
hogy magyar érték, mit jelent az, hogy magyarnak lenni. 

Hogy kik állnak mögötte? Nagyon sokrétű az összetétel, a 
pedagógustól az egyszerű munkásemberig. 

2. Kik alkotják a tagságot, önkéntes –e a belépés?
A tagság a város lakosaiból áll, elvétve megtörténik, hogy 

a szomszédos falvakból 1-1 tagunk akad, hiszen általában 
csaknem minden településen működik Csemadok szervezet, 
kisebb-nagyobb sikerrel.

A belépés természetesen önkéntes, tagjaink éves tagsági 
illetéket fizetnek, mindenki a saját belátása alapján. 

3. Sokszor láttunk már cserkészruhás fiatalokat, ők 
melyik egyesület tagjai?

A nagymegyeri cserkészek a 23.számú Arany János Cser-
készcsapat tagjai. Ott vannak rendezvényeinken, de a város 
többi szervezetével is ápolják a kapcsolatot. Az országban 
működő cserkész szervezeteket a Szlovákiai Cserkészszö-
vetség tömöríti magába.

4. Milyen tevékenység jellemzi az itteni egyesüteket, 
mennyire összetartóak? 

A városban több társadalmi és civil szervezet működik. A 
tevékenység sokrétű, példának említeném a   Vöröskeresztet, 
Egészségkárosultak szervezetét,  Kertészkedők szervetét, és 
persze rajtunk kívül működik még más kultúrális beállított-
ságú szervezet is : a Pro Meger és IQUS Polgári Társulások.

Egymás rendezvényein általában részt veszünk, de akad 
példa  közös rendezvények megszervezésére is.

5. Többnyire ugyanazok az emberek látogatják Tá-
piógyörgyét, miért nem tudunk  itteni magyart falunkba 
vonzani?

Amikor szűkebb körben veszünk részt egymás rendez-
vényein, úgy gondolom kölcsönösen mindkét szervezetből a 
vezetőség tagjai alkotják a küldöttséget.

Azt azért nem mondhatnánk, hogy minden esetben 

ugyanazok az emberek látogatják Tápiógyörgyét, hiszen az 
elmúlt csaknem tíz év folyamán már a városban működő cso-
portok (Megyer Néptáncegyüttes, Bárdos Lajos Vegyeskar, 
MAI Leánykórusa, Poloska Színtársulat) valamint szólistá-
ink és szavalóink is jártak több alkalommal a településen.

Nem szabad elfelejtenünk, hogy az autóbuszos látogatá-
sok kiadásait, ha nem tudjuk pályázati pénzből biztosítani, 
akkor önköltséges alapon kell megoldani. Tekintettel arra, 
hogy tagjaink legnagyobb része az idősebb korosztályból 
van, sokszor nem tudják megengedni maguknak a plusz ki-
adást, és nem egy alkalommal a távolság miatt sem vesznek 
részt a látogatásokon.

6. Mióta vagy a Csemadok elnöke, és milyen kötele-
zettségekkel jár ez a pozíció?

Negyedik éve vezetem a szervezetet, előtte 8 évig voltam 
az alelnök. A vezetőségben 2000-től tevékenykedem. Elég 
sok az adminisztráció, a vezetőség általában havi szinten ülé-
sezik (amikor szükség van rá, akkor gyakrabban) – erre fel 
kell készülni, előkészíteni a már megvalósult rendezvények 
kiértékelését és az előttünk állók megszervezését.

Mint elnöknek az íratlan protokoll szerint illik résztvennem 
a városban zajló nemcsak kulturális hanem egyéb akciókon 
is.  Ezen kívül tagja vagyok a Csemadok Országos Tanácsá-
nak, amely további kötelezettséget von maga után.

Talán a kifejtett energiáról nem is beszélnék, inkább az 
időről, amelynek általában szűkében vagyok, és amit sokszor 
bizony a családomtól vonok meg.

7. Milyen a kapcsolat Tápiógyörgyével, igényelne –e 
változtatást?

Számunkra a jelenleg működő kapcsolat a két szervezet 
között megfelelő, nem kíván változtatásokat. Egymás ren-
dezvényeinek a látogatása, az esetleges közös programok 
száma elégséges. Tudni kell, hogy a Csemadok szervezet 
tevékenysége nagyon sokrétű, így a Tápiógyörgyei Torockó 
Baráti Társasággal való együttműködésünk egy bizonyos ré-
sze csak az éves tevékenységünknek. Számbelileg is renge-
teg a rendezvény, hiszen a  történelmi megemlékezések, ha-
gyományőrző ünnepek, kulturális akciók mellett kiállításokat 
szervezünk, valamint évről-évre pl. az Anyák napi ünnepség 
vagy pedig a Télapó ünnepség szervezői is vagyunk.

8. Szent István ünnepe alkalmából koszorúztok, el-
jönnek, összefogóak a magyar ajkúak?

 Immár 26. alkalommal tartjuk városunkban a Szent Ist-
ván Kulturális Napokat, melynek 1990-ben a Csemadok 
helyi szervezete, a Római katolikus plébánia a Városi önkor-
mányzat tette le az alapjait  - a Szent István szobor átadásával.

Azóta minden évben itt emlékezünk -  évről évre fel-
idézzük István király tettét, a Magyar Királyság megalapítá-
sát. Az eltelt 26  év alatt a Szent István Napok rendezvény 
tartalmában és formájában is  változott. Egy három napos 
rendezvénysorozattá nőtte ki magát, amely  rengeteg színes 
programot kínál a helybeliek és a városunkba látogató turis-
ták részére egyaránt.

De egyvalami sohasem változhatna, hogy a középpont-
ban az első magyar király – Szent István eszmei örökségére 
való emlékezés kellene hogy álljon! Sajnos sokan hajlamo-
sak  ezt a tényt szem elől téveszteni, pedig  a mai világban 
nagyon fontos annak a tudatosítása, hogy kik vagyunk és 
hová tartozunk. Ezért is nagyon fontos momentum a ren-
dezvények kavalkádjában ez az ünnepség.

Interjú Bittera Zsuzsával, a CSEMADOK 
Nagymegyeri Szervezetének elnökasszonyával
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Nagymegyer
A Szent István napok keretében megrendezett Fa-

kanálforgató főzőversenyen vett részt immár sokad-
szor a tápiógyörgyei főzőcsapat. Most is, mint mindig 
dobogós helyen végeztek. Nagymegyer ezen a három 
napos ünnepségsorozaton igazán sokszínű, mindenki 
érdeklődési körét megtaláló programokat jelenít meg. 
Sajnos nagyon kevesen keressük föl ezt a szlovákiai, 
nagy számban magyar ajkú települést ezekben a napok-
ban. 

Torockó
Augusztus elején volt az idei torockói falunap, amit 

szokásunkhoz híven idén is meglátogattunk egy 20 
fős csapattal, melyből többen még nem jártak Erdély-
ben. Torockó az elmúlt években kulturálisan is sokat 
fejlődött, a poros padlójú művelődési ház helyett már 
a főtéren rendezik meg a falunapot és az odalátoga-
tók már déltől szórakozhatnak az egymást követő 
kulturális eseményeken. Az idei évben a rendezvényt 
egy nagyszabású koncert zárta, aminek keretében 
az Örökség együttes két órás fellépését élvezhettük, 
akik magyar érzelmű zenéikkel szívhez szólóan szó-
rakoztatták a közönséget. A nagy sikerre való tekin-
tettel Szőcs Ferenc Polgármester úr visszahívta őket 
a jövő év áprilisában tartandó Torockószentgyörgyi 
napokra. Akik még nem jártak Torockón, azoknak 
érdemes legalább négy napot szánni az első kirándu-
lásra, mert a gasztronómiai élvezetek mellett ez a kis 
magyar falu sokszínű és érdekes arcát mutatja meg, 
egy már a környéket ismető vezető segítségével. A 
Torockószentgyörgyi napokra is fogunk kirándulást 
szervezni, ennek részletiről a következő Faluújságban 
olvashatnak.

Polyák József

Tehát a Szent István Napok része Szent István szob-
rának a megkoszorúzása is, melyet ökomenikus isten-
tisztelet előz meg a helyi Szent Miklós római katolikus 
plébániatemlomban. A szertartást követően a résztvevők 
közösen kivonulnak az egyházaink képviselőinek veze-
tésével, és a szobornál csatlakoznak a többi résztvevőhöz. 
Úgy érzem, elmondhatom, hogy e szép ünnep alkalmából 
a magyar ajkú lakosok összefognak, nagyon szép számban 
eljönnek, amit a honlapunkra feltett képek is bizonyítanak.

9. Tudom, hogy nem hagytok ki egyetlen emléknapot 
sem, legyen az a költészet napja áprilisban, vagy akár a 
Holokauszt megemlékezés júniusban.

Hogyan éritek el, hogy az emberek támogassák 
résztvételükkel és tetteikkel ezeket a eseményeket?

Nagyon sok rendezvényünk van, ahol főszervezőkként 
vagy társszervezőként szerepelünk. Sokszor magam is úgy 
látom, hogy talán túl sok is a rendezvény, hiszen rajtunk kí-
vül a városban számtalan szervezet szervezi  meg a maga 
rendezvényeit. Vannak hetek, amikor több nap is szervező-
dik valami, és bizony van olyan, hogy a lakosok is „elfárad-
nak“ a rendezvények látogatásában.

A mi esetünkben vannak hagyományos, minden évben 
megrendezendő ünnepségek, megemlékezések. Nem sze-
retném most felsorolni, hiszen a szervezet honlapján min-

den nyilván van tartva. Persze ezen kívül minden évben a 
munkatervünkben szerepelnek új rendezvények, és még 
évközben is előfordul, hogy egyik-másikunk jön egy  jó öt-
lettel és azt megvalósítjuk.

Hogy az emberek támogasság résztvételükkel a rendez-
vényeket, úgy érjük el, hogy minden esetben reklámozzuk 
a médiában, a közösségi portálon és nyomtatott formában 
plakátok, szórólapok formájában is. Természetesen nem el-
hanyagolható tényező a személyes kapcsolatok fenntartása, 
ápolása.

10. A szlovák törvények  jók a Magyar közösségnek? 
Milyen a magyarok élete ma Szlovákiában?

A szlovák törvények helyességéről, jogosságáról és ha-
tásáról most itt nem fogok nyilatkozni. Nem szeretek politi-
zálni, akik ismernek tudják, hogy a szervezet elnökeként is 
próbálok neutrális lenni ezen a területen. A magyarok élete 
milyen ma Szlovákiában? Aki akar, az meg tud maradni 
magyarnak.... Az maga is magyar iskolába jár, oda járatja a 
gyermekeit és odahat, hogy gyermekei ne egy más ország-
ban keressenek megélhetést, hanem a Felvidéki magyarság 
számát gyarapítsák.  Ez az én véleményem, persze nem kell 
vele egyetérteni.

Polyák József
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A Torockó Baráti Társaság felkérését és partneri 
javaslatát elfogadva Tápiógyörgye Község Önkor-
mányzata és az említett egyesület 2016-ban támo-
gatási szándékát jelentette be a Rákóczi Szövetség 
Felvidéki Beiratkozási Programjához. 

Az 1989-ben alakult Rákóczi Szövetség célja a 
határon túli magyarság sokoldalú támogatása hosz-
szú távú megmaradásáért folytatott küzdelmében, 
valamint II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem 
szellemi örökségének népszerűsítése. Az anyagi 
segítségnyújtás mellett kiemelkedően fontos szá-
mára a szomszédos országokban kisebbségben élő 
magyarság oktatásügyének, kultúrájának támogatá-
sa, valamint az anyaország és a külhoni magyarság 
összetartozás-tudatának erősítése. A központi iroda 
és a Kárpát-medence szerte működő közel 360 he-
lyi szervezet gazdag programsorozatot valósít meg 
minden évben. A Szövetségnek több mint 180 ma-
gyarországi és határon túli középiskolában működ-
nek ifjúsági szervezetei, taglétszáma meghaladja a 
18 ezer főt.

A Rákóczi Szövetség és Alapítványa, együtt-
működve a Felvidéken tevékenykedő Szülőföldön 
Magyarul Társulás regionális tagszervezeteivel, a 
Város és Vidéke Célalapokkal, illetve a magyar is-
kolákkal és óvodákkal, 2004 óta valósítja meg a Fel-
vidéki Beiratkozási Programot azzal a céllal, hogy 
minél több magyar család vállalja gyermeke magyar 
iskolába íratását, vállalva ezzel a magyar közössé-
gek megmaradását is. A program a mai Szlovákia 
területén indult és az ott elért pozitív eredmények 
alapján – a fenti ország magyar iskolakezdőinek 
száma az utóbbi években stabilizálódott, az elmúlt 
évben növekedett – terjesztette ki a Szövetség olyan 

erdélyi, kárpátaljai és délvidéki területekre, ahol az 
asszimilációs folyamatok felgyorsultak. Az ösztön-
díj értéke 10 ezer forint, amit támogatási szerződés 
keretében vehetnek át az iskolakezdők szülei. A 
program célja, hogy ráirányítsa a magyar családok 
figyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára és 
helyességére. Ez minden év decemberében veszi 
kezdetét az óvodások megajándékozásával, illetve 
a szülők levél útján történő megszólításával, ami-
ben a magyar iskola előnyeire, az ott megszerez-
hető többlettudás lehetőségére, valamint a magyar 
közösség megmaradása és a magyar iskolaválasz-
tás közötti összefüggésekre hívják fel a figyelmet. 
A kezdeményezés mögött nagyszabású társadalmi 
összefogás jött létre. A támogatók között több száz 
magyarországi önkormányzat, civilek, közéleti sze-
mélyiségek és alapítványok sorakoztak fel. A Rá-
kóczi Szövetség arra törekszik, hogy az egyes ösz-
töndíj átadási ünnepségeken az utóbbiak is jelen 
legyenek és ebben a formában is kifejezzék szoli-
daritásukat és bátorításukat a gyermeküket magyar 
iskolába írató családokkal. A program keretében 
2016-ban a Kárpát-medence 5900 magyar iskola-
kezdője részesül ösztöndíjban, melyek átadása au-
gusztus 29-én Hanván, a szlovákiai magyar iskolák 
országos tanévnyitó ünnepségen vette kezdetét. 

Tápiógyörgye Község Önkormányzata és a To-
rockó Baráti Társaság 2016-ban 2-2 felvidéki (ösz-
szesen 4) magyar diák ösztöndíjának támogatásával 
csatlakozott a Beiratkozási Programhoz. A két szer-
vezet küldöttsége Szabó Tünde alpolgármester ve-
zetésével 2016. szeptember 30-án Csilizradványon 
és Nagymegyerben vett részt az ösztöndíjátadó 
ünnepségeken. A különleges eseményre a nevezett 
települések magyar tannyelvű alapiskoláiban került 
sor. A megjelent szülőket és iskolakezdő gyerme-
keiket a Rákóczi Szövetség nevében Ugron Gáspár 
alelnök, illetve a Nagymegyer és Vidéke Társulás 
részéről Rostás László üdvözölte. Mindkét személy 
köszönetét fejezte ki a jelenlévők magyar iskolavá-
lasztásának, más-más érvekkel hangsúlyozva annak 
fontosságát és minden vele járó előnyét. Az utóbbi 
nagymegyeri szónok külön méltatta Tápiógyörgye 
támogatását, megemlítve a két önkormányzat kö-
zött 2015-ben megkötött testvértelepülési kapcsolat 
ide vonatkozó jelentőségét. Az ösztöndíjak átadása 
a tápiógyörgyei küldöttség aktív közreműködésével 
és szerepvállalásával zajlott le, amelynek tagjai ba-
ráti kézfogással gratuláltak és kívántak sok sikert 
minden magyar iskolakezdőnek. 

Németh Csaba

Csatlakozás a Rákóczi Szövetség Felvidéki 
Beiratkozási Programjához

A nagymegyeri ösztöndíjátadó ünnepségen 
közreműködő személyek
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A tápiógyörgyei  emberek szá-
mára a Baran név  egyáltalán nem 
ismeretlen.

A köztiszteletnek örvendő há-
zaspár családi háza ma is ott áll 
a falu központjában, régmúlt idő-
ket idézve az arra járók emléke-
zetében.

Baran József és felesége Ko-
vács Irén (Irénke néni) egykori 
otthona ma sem áll üresen. Fiuk 
József „Öcsi” lakik benne, s tart-
ja rendben a jókora parkos udvart 
úgy, ahogy Irénke néni szerette, s 
tette annak idején.

A kezdetekről: 
Baran József 1926. 12. 09-én 

született a mai Szlovákia terüle-
tén található Vágsellyén, egy há-
romgyermekes család legidősebb 
gyermekeként. Édesapja MÁV 
ellenőr volt, édesanyja háztartás-
beli.

A kitelepítések során családját 
Tápiógyörgyére telepítették, így 
vált ő györgyeivé. Gyermekkorát 
már itt töltötte. Ahogy csepere-
dett, egyre nyitottabb, érdeklő-
dőbb személyiséggé vált. Vonzot-
ta a sport, irodalom, művészetek, 
színház.

A falu életében aktívan részt 
vett , hódolva hobbijának. Röp-
labdázott, focizott, a ’70-es évek 

elejétől  haláláig foci edzőként 

tevékenykedett.
Az  amatőr színjátszó csoport 

lelkes tagja volt.
Pályáját könyvelőként kezdte 

a helyi Földműves- szövetkezet-
nél, majd főkönyvelőként dolgo-
zott Tápiószelén, később Tápió-
györgyén a Fakanálgyár helyén 
működő KTSZ-ben, egészen a 
’60-as évek elejéig.

Közben az 1956-os események 
kapcsán ártatlanul bebörtönözték 
egy évre.

1964-ben a mai Pszichiátriai 
Betegek Otthona elődjeként mű-
ködő Szociális Otthon vezetője 
lett, 1978 augusztusában bekö-
vetkezett haláláig.

Halála nem volt egészen várat-
lan, az akkori rendszer kénysze-
rei ellen lázadó lelke nem bírta a 
nyomást, a 3. infarktusából már 
nem épült fel.

Felesége 
Kovács Irén 1928. 02. 12 -én 

Tápiógyörgyén látta meg a nap-
világot, egy kétgyermekes család 
idősebb gyermekeként.

Édesapja Kovács Sándor hen-
tes- és mészárosként dolgozott a 
faluban, édesanyja postáskisasz-
szony volt, később a hentesüzlet-
ben segédkezett.

Irénke néni tanulmányait Jász-
berényben és Pécelen végezte az 
apácáknál.

Tanulmányai befejezése után 
könyvelőként dolgozott a  Föld-
műves- szövetkezetben, majd a 
Malomban.

1963 decemberétől a Takarék-
szövetkezet elődjeként működő 
kis iroda könyvelője lett, mely a 
mázsaház mellett egy aprócska 
helyiségben  volt / a mai Polgárőr 
Iroda helyén/.

Miután bővült a dolgozói lét-
szám és a Takarékszövetkezet 
anyagi helyzete is megengedte, 
saját tulajdonú irodát építettek, 
melybe 1969-ben költöztek át. 
Irénke néni 20 éven keresztül 
irányította a Takarékszövetkezet 
munkáját.

Nyugdíjas éveit is aktívan töl-
tötte, a Nagykáta- és Vidéke Ta-
karékszövetkezet Igazgató Taná-

csának tagja volt haláláig.
A falu életében fiatal korától 

kezdve tevékenyen részt vett.
Aktívan röplabdázott, tagja 

volt a helyi színjátszó körnek, 
rendszeresen járt színházba, lel-
kes szurkolója volt a helyi foci-
csapatnak, melyet férje edzett, s 
fia is játszott benne.

Szívügyének tekintette az el-
esett emberek megsegítését, en-
nek érdekében mindent megtett, 
amire módja és lehetősége adó-
dott.

Bizonyára az idősebbek  emlé-
kezetében felsejlenek ezek a jóté-
temények.

Tettre kész és fáradhatatlan 
volt egész életében.  A rend-
szerváltás után ’újjáélesztette” a 
nyugdíjas klubot, s vezette halá-
láig. Gazdag, tartalmas progra-
mokat kínálva a tagságnak.

Rendszeresen jártak színház-
ba, gyógyfürdőbe, kirándulá-
sokra, nyugdíjas találkozókra , 
rendeztek helyi összejöveteleket, 
vacsorákat.

Baran József és felesége Irén-
ke találkozása sorsszerű volt.

Az első közös munkahely, a 
sport és a művészetek  iránti  ér-
deklődés sodorta őket egymás 
felé.

Az 1950-ben megkötött szö-
vetségük egy életre szólt.

Megértésben, szeretetben ne-
velték  két  gyermeküket, a be-
csületes élet mintáját mutatva 
számukra.

Zsuzsannának egy fia szüle-
tett, Józsefnek egy lánya és egy 
fia. Mindannyian szeretettel őrzik  
nagyszüleik emlékét.

Köszönöm Baran Zsuzsan-
nának, és  Baran Józsefnek /
Öcsinek/, hogy készségesen 
rendelkezésemre álltak a cikk 
megírása kapcsán. Megosztot-
ták velem, s általam az újság 
olvasóival, szüleik életútját. 
Tisztelegjünk e sorokkal  Józsi 
bácsi és Irénke néni  előtt, meg-
őrizve őket jó emlékezetünkben.                                                                                                                                 
                           

Szabó Erika

Emléksorok a Baran házaspár életéből

1970-es évek elején
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- Mi a jóga, egyfajta sport?
Sportnak, speciális mozgásnak is felfogható, de 

inkább életvitel.
- Mióta jógázol, és mit jelent ez számodra?
17 éve. Testi – lelki felüdülést, és kikapcsolódást 

jelent. A jóga sokféleségéből az Etka jógát válasz-
tottam. A módszer lényege, hogy felszínre hozzuk a 
velünk született adottságokat. A mozgás és a légzés 
harmóniája a legfontosabb. Mindennapjainkba is 
beépíthetjük a jóga által szerzett tudást. Bármilyen 
szellemi és fizikai tevékenység közben alkalmazha-
tó. Vérkeringésünk serkentése a cél.

- Mire jó, min segíthet?
Célja: ellazulás, izmok - ízületek nyújtása, reu-

matikus – és gerincfájdalmak csökkentése, az agyi 
vérkeringés serkentése, méregtelenítés, az egészsé-
ges életmód megismerése.

- Mennyi idő elteltével érezhető a hatása?

Már az első alkalom után sokkal fittebbnek, ener-
gikusabbnak éreztem magam. Két – három hónap 
folyamatos torna után jelentős pozitív változást ta-
pasztaltam közérzetemben.

- Mikor érdemes elkezdeni, van – e alsó, felső 
korhatár?

Nincs. A névadójáról, Benke Etelkáról azt lehet 
tudni, hogy 50 éves kora körül kezdte, és több mint 
90 éves koráig művelte. Környezete bámulatos em-
bernek tartotta. Mi ezt Tápiógyörgyén már 17. éve 
csináljuk.

- Ez egy zárt csoport?
Nem. Mindenkit szeretettel várunk. Foglalkozá-

saink szerdánként 18-tól 20 óráig, az általános isko-
lában vannak. Tanárnőnk Ceglédről Füléné Lídia. 
Részvételi díj a csoport létszámától függ.

Aki kedvet kapott, jelentkezhet nálam.
Szabó Erika

Etka jóga Tápiógyörgyén 
Interjú Gálné Dömők Gyöngyivel

Immár harmadik éve pályáztunk az Erzsébet-
program által szervezett táborokra. Évről-évre egy-
re több tanulónk kap lehetőséget arra, hogy egy he-
tet nagyon kedvező áron a Balaton partján töltsön. 
Idén júliusban 30 diákunk és 4 pedagógus kísérő 
vett részt az Igazolt hiányzás elnevezésű táborban 
Zánkán közel 2000 másik gyerek társaságában. A 
tanulóink többsége most járt először a magyar ten-
gernél, így nagy izgalommal figyelték a busz abla-
kából elénk táruló gyönyörű tavat. 

Szerencsére az időjárás nagyon kegyes volt hoz-
zánk, hiszen a viharok és a rossz idő elmúlt, mire 
odaértünk, így fürödhettünk az egyre melegedő 
Balatonban, vízibiciklizhettünk és a focipálya sem 
maradt kihasználatlan.

A szervezők rengeteg játékkal, programmal, ve-
télkedővel tették színesebbé az egy hetet. Az ünne-
pélyes megnyitót kivételessé tette számunkra az, 
hogy 2000 gyerekből a mi egyik tanulónkat, Seres 
Janót választották ki a magyar zászló felvonására. 
A tábornyitás egy órás közös táncolással, bulival 
zárult. 

Mi, kísérők (Juhász Attila, Juhászné Ulviczki 

Zsófia, Jónásné Fehér Veronika, Szarvas József-
né) nagyon büszkék voltunk diákjainkra, hiszen 
nemcsak aktívan, hanem nagyon eredményesen 
vettek részt a szervezett programokon. Az Erzsébet-
vetélkedőn a versenyzők Szent Erzsébet életéről, a 
lovagi korról, a lovagi tornákról, a várak építéséről, 
az akkori divatról mutathatták be tudásukat. A vízi 
vetélkedő játékos feladatait az egyik fiúcsapatunk 
olyan jól teljesítette, hogy 2. helyezést értek el. A 
Botanikai tanösvény feladványait Törperős csapa-
tunk, a legkisebbek (2. – 4. osztályosok) szintén 2. 
legjobbként oldották meg. A futóversenyen Molnár 
Márk 1. , Seres János 2. helyezést ért el. Brindzik 
Beatrix súlylökésben ért el 3. helyezést. A Ki mit 
tud-on két diákunk mutatta meg tudását a közön-
ségnek. Juhász Dávid a 2. legjobb lett klarinét da-
rabok előadásával. A táborban szervezett szoba-
tisztasági versenyen a nagyfiúk szobáját találták a 
legtisztábbnak. 

Esélyegyenlőségi napot is szerveztek a táborban. 
A legnagyobbjainknak lehetőségük volt kipróbálni a 
csörgőlabdát, a vakoknak kifejlesztett labdajátékot. 
Meghatározó élmény volt számukra, hogy milyen 
az, amikor csak a hallására hagyatkozhat az ember. 
Minden gyerek megismerkedhetett a jelnyelvvel, a 
vakok világával, játszhattak kerekesszékes kosár-
labdát, és ülő röplabdát. Megtapasztalhatták, mi-
lyen másnak lenni. Megállapították, hogy aki más, 
az nem rosszabb, hanem sokszor több.

A gyerekek nagyon jól érezték magukat. Min-
denki sok új élménnyel, baráttal gazdagodva tér-
hetett haza. Sokan már a hazaúton kérdezték, hogy 
visszamegyünk-e jövőre is. Reméljük, hogy ebben 
a tanévben is sikerül pályázni és még több tanulóval 
elmenni a nyár közepén egyet táborozni.

 
Juhászné Ulviczki Zsófia

Zánkán táboroztunk
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Pár év után ismét együtt a Don Bosco Oratórium 
csapata! 2016 januártól havi egy alkalommal, a nyári 
szünidő kezdetétől pedig heti rendszerességgel a Ka-
tolikus Karitász égisze alatt kezdtünk el ismét gyer-
mekprogramokat szervezni. A 2016. július 4. és 8. kö-
zött megrendezett Nyári Oratóriummal visszatértünk 
Don Bosco zászlaja alá, és ettől kezdve a szerdai na-
pokon felkínált játékdélutánokat is Don Bosco neve 
alatt folytattuk tovább.

Az idei nyári napközis táborunk mottója „JÓT 
TENNI, JÓNAK LENNI JÓ” volt. A gyermekeknek 
reggel 7.00-től délután 17.00-ig biztosítottunk folya-
matos felügyeletet. Hála a sok jótevőnknek, sok fi-
nomsággal tudtuk kínálni őket, szem előtt tartva az 
egészséges táplálkozás kritériumait: kaptak reggelit, 
tízórait, ebédet és uzsonnát, sok zöldséggel, gyü-
mölccsel, de gyermek-kényeztető nyalánkságokkal 
is.

A programok több helyszínen zajlottak. Reggelen-
te a falumúzeum udvarán gyülekeztünk, ahol tornával 
frissítettük fel magunkat, majd imával, énekkel és 1-2 
léleképítő gondolattal adtuk meg a nap alaphangula-
tát. Ezután átmentünk a Faluházba, ahol a szorgos 
segítők már terített asztallal vártak bennünket. Ez 
után jöttek a programok: kézműves foglalkozások, 
beszélgetések, néptánc; tűzoltókkal, mentősökkel és 
rendőrökkel való ismerkedés. Ők természetesen ma-
gukkal hozták az autójukat, amibe a gyerekek be is 
ülhettek. Volt akadályverseny, amelynek keretén belül 
Tápiógyörgyével lehetett jobban megismerkedni. Eh-
hez csapatokba verődve be kellett járni az egész falut, 
és a településünket jól ismerő személyektől kellett 
minél több információt összegyűjteni: Csákiné Kiss 
Ilonától a Falumúzeumban, Petró Istvánnétól a temp-
lomkertben, Németh Csabától a Hősök Ligetében és 
Bálint Attilától a Zeneiskolában. Itt a hangszereket 
is kipróbálhatták a gyerekek. Jártunk az újszilvási 
Bolyhos Pálinkafőzdében, ahol az érdekes látnivalók 
bemutatása mellett finom aszalt gyümölcsökkel kí-
náltak bennünket. Fél napot töltöttünk a strandon, az 
utolsó napon pedig szentmisén vettünk részt. A záró-
ünnepségre a családtagokat és a jótevőket is meghív-

tuk. Erre egész héten műhelyfoglalkozások keretén 
belül készültünk táncos-, hangszeres-, színjátszó- és 
énekpróbákkal.

A csapatok vegyes életkorúak voltak, így a na-
gyobbak segíthették a kisebbeket a feladatok végre-
hajtásában. Mindenki kapott egyen-pólót és a csa-
patfelosztás szerint más-más színű egyen-kendőt, az 
oratórium logójával ellátva. Ez utóbbit a szaléziak lo-
gója alapján Rékasi Tiborné tervezte. Az eddigiekhez 
képest újdonságot jelentett az ovis csapat jelenléte, 
akik életkoruknál fogva különleges bánásmódot igé-
nyeltek. A nap egy részét a nagyobbaktól elkülönítve, 
rájuk szabott programokkal töltötték, beleértve a dél-
utáni alvást is.

A játékdélutánok is kínáltak tartalmas elfoglaltsá-
gokat: nyársalás a Tűzoltószertár udvarán, a Juhász-
Bene Méhészet megtekintése, állatsimogatás Ábrok 
József farmján, cseresznyeszedés Józsa László gyü-
mölcsösében, bűvészmutatványok Holcznecht Tomi 
előadásában. A könnyedebb programok közé tarto-
zott a vizes-játékverseny a Hősök Ligetében, szabad 
játék a játszótéren és a kincskereső verseny a temp-
lomkertben.

Zárszóként még egyszer szeretnék mindannyiunk 
nevében köszönetet mondani minden jótevőnknek, 
akiknek felsorolásához egy külön oldalra lenne szük-
ség. Akár anyagi javakkal, akár munkával segítettek 
bennünket, biztosak lehetnek benne, hogy a gyerme-
kekért hozott áldozat valahol, valamikor megtérül.

Szeptember 3-tól ismét havi egy alkalommal vár-
juk a gyermekeket oratóriumi foglalkozásokra az ál-
talános iskolába, ahol a programok időpontjai is ki 
lesznek hirdetve a portánál. Ezen kívül havi két al-
kalommal szakemberek vezetésével pszichodráma 
foglalkozást tartunk a Faluházban; erre is lehet még 
jelentkezni.

dr. Borsodi-Nagy Erzsébet és Lovas Anna

ÚJRA EGYÜTT



Pedagógiai munkánk során fontosnak tartjuk, 
hogy a gyermekek a lehető legkorábban hozzá-
szokjanak a rendszeres mozgáshoz és megked-
veljék a sportot. A gyermekek biológiai fejlődése, 
mozgásfejlődése, elsősorban a rendszeres testmoz-
gással, testedzéssel biztosítható. A mindennapos 
testnevelés, valamint a testnevelés foglalkozások 
mellett 3. nevelési évben is elindítjuk az intézmé-
nyi Bozsik-foci programot.

 
A foglalkozások célja: 
- minden gyermek a saját kedvéért játszon, hogy 

örömét lelje a játékban, nem pedig azért, hogy a 
szülők, vagy edzők kedvében járjon; 

- élvezzék a labdarúgást, fejlődjenek és „tálto-
sodjanak” meg a labdarúgás által; 

- tanulják meg és tiszteljék a játékszabályokat 
és a csoport szabályait;

- illeszkedjenek be a csoportba és legyenek jó 
csapattársak;

- tiszteljék az ellenfelet;
- fogadják el a játékvezetők és edzők döntéseit, 
- minden helyzetben biztosítsák a sportszerű já-

tékot. 
Az elmúlt két év tapasztalata azt mutatja, hogy 

a jó légkörben, jól szervezett játékos, mozgá-
sos tevékenységben az óvodás gyermekek öröm-
mel vesznek részt, a gyermekek számára pozitív 
elményt nyújt, és ez újabb cselekvésre készteti 
őket. Izgalommal készülnek és nagyon motiváltan 
vesznek részt a négy alkalommal, különböző hely-
színeken megrendezésre kerülő Bozsik tornákon, 
majd boldogan és büszkén újságolják csoporttár-
saiknak, hogy az „ARANYLÁBÚAK” megint 
nyertek. 

Délelőtti foglalkozásokon bármelyik 5-6 éves 
kisgyermek részt vehet. Bízom az idei sikeres 
folytatásban, hogy a mozgás, az öröm, az élmény 
mellett hasznos, építő jellegű tevékenység lesz, s 
néhány év elteltével a gyermekek életcélként te-
kintenek az aktív sportolásra. 

Barna Ágnes 
óvodapedagógus

12. Intézményi
Bozsik-foci

A SportManó az óvodás korosztály részére ki-
dolgozott, az életkori sajátosságoknak megfelelő 
komplex mozgásfejlesztő sportprogram, melynek 
célja a testmozgás megszerettetése, az önbizalom 
erősítése és a mozgáshoz kapcsolódó alapvető ké-
pességek (egyensúlyozó, motoros tanulási, mozgás-
koordinációs, audiovizuális, térbeli tájékozódási, 
ritmusérzék és motiválhatóság) fejlesztése. A kül-
földi minta alapján elkészített tananyag öt népsze-
rű sportág (floorball, kosárlabda, kézilabda, tenisz, 
labdarúgás) játékos gyakorlataiból épül fel, melyek 
kézzel és lábbal végrehajtható játékokból, vidám 
feladatokból és versenyekből állnak.A SportManó 
edzések olyan foglalkozások, melyek a gyermekek 
mozgásigényére, játékszeretetére építve sokféle 
apró sikerélményt nyújtó mozgásos játékot biztosí-
tanak. A gyakorlatokat az adott sportágban dolgozó, 
utánpótlás-neveléssel foglalkozó hazai és külföldi 
szakemberek segítségével állítottuk össze. A foglal-
kozás középsős és nagycsoportos gyerekekkel zaj-
lik, a nevelési év során hathetes ciklusokban váltják 
egymást a sportágak. A változatos és jó hangulatú 
edzések megtartásához számtalan színes, különböző 
méretű és fajtájú sporteszközt használunk, melyek-
kel a gyerekek szívesen dolgoznak. Mivel ebben a 
korban a gyerekek még csak nagyon rövid ideig ké-
pesek koncentrálni, kivéve ha játékról van szó, ezért 
nem szabunk szigorú kereteket a sportnak, enged-
jük spontán beépülni a gyerekek napjaiba, hogy az 
ne váljon el a játéktól. Hagyjuk és segítjük, hogy a 
gyermekek tapasztalati úton győződjenek meg ké-
pességeikről és annak határairól. Előnyök: fiúk és 
lányok részére egyaránt ajánlott, kiemelt figyelmet 
fordít a gyermekek testi és lelki jólétére.Sikerél-
ményt biztosít, a gyerekek a saját környezetükben 
sportolhatnak. Segít a gyermekeknek, hogy felfe-
dezzék képességeiket és megtanítja a gyermekeket, 
hogy tiszteljék az ellenfelet. A szülőknek nem kell 
megoldaniuk a gyermekeik utaztatását, egész évben 
sportolási lehetőséget biztosít.

Siroki László Tamásné és Mohácsi Sára
foglalkozásvezető óvodapedagógusok

SportManó program 
indult az óvodánkban!
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A lakodalmi mulatságban a 
jó hangulat egyik felelőse volt a 
vőfély. Magarországon ma is sok-
felé követik ezt a hagyományt. 
Valamikor a család barátja, vagy 
rokona vállalta ezt a megtisztelő 
szerepet. A vőfély feladata: „a 
menyasszonyos háznál” először 
kikéri a menyasszonyt a szülők-
től a leendő férje számára. Ezután 
elbúcsúztatja a családtagoktól, 
mindezt régi rigmusokkal.
Menyasszony búcsúztató:
„Most tőled búcsúzok kedves 
édesanyám,
Tudom mit szenvedtél, mint 
gyenge virágot neveltél.”
„Édesapám most tőled is búcsú-
zok.
Neked többet nem mondhatok
mindig hű leányotok maradok.”

A lakodalomban a vőfély a 
különböző fogások előtt kis ver-
sikével szórakoztatja a már éhes 
násznépet.
Levesköszöntőből részlet:
„Ne tántorogjék előttem senki,
mert a nyakát leforrázom néki.
Itt tehát a leves és az áldott jó 
húst,
ezért a szíve senkinek ne legyen 
bús.”
A második fogás:

„Meghoztam a kakast egész ta-

rajával,
ez nem veszekszik többet a szom-
széd tyúkjával.
A menyasszony pedig érje be a 
vőlegény frakkos kabátjával.” 
(Vivát!)

Ezenkívül tréfás játékokat 
csináltat a vendégekkel és az 
ifjú párral. Általában éjfél előtt 
a menyasszonytánc következik, 
majd éjfélkor a menyecsketánc-
cal folytatódik a mulatság. A vő-
fély elengedhetetlen kellékei a 
bokrétás kalap és a szalagokkal 
feldíszített vőfélybot. A komaasz-
szonyos üvegben bort visz, mely-
re kör alakú fonott kalácsot tesz.
Borköszöntőből részlet:
„Ha borból lenne a tenger,
ha bele esne az ember,
nem reszketne, minél jobban
merülne, annál jobban örülne.”

A fenti rigmusokat Józsi bácsi-
tól gyűjtöttem.

Tápiógyörgyén népszerű vő-
félyként ismerik Theisz Józsefet, 
aki munkája és családja mellett 
gyakorolta ezt a tradícionális 
szerepet. Az alábbiakban a Józsi 
bácsival készült interjút olvashat-
ják.

Józsi bácsi, meséljen az élet-
útjáról!

Tápiógyörgyén születtem, 
1931. június 11-én. Vályogverő 
családból származom, szüleink 
három fiút neveltek együtt. Hat 
elemit végeztem, a II. világhábo-
rú után Budapesten segédmun-
kásként dolgoztam 1946-tól. Szü-
lőfalumban a Levente mozgalom 
aktív részese voltam. A katonaság 
után nősültem 1953-ban, közben 
családunk tovább folytatta a vá-
lyogverést. Majd a vasútnál szol-
gáltam nyugdíjazásomig.

Hogyan kezdte a 
vőfélyeskedést, és milyen 
lakodallmakban fordult meg 
Józsi bácsi?

Először segédvőfély voltam, 
egy idős barátom vezetett be a 
hangulatos versek világába. Tá-
piógyörgyén sok lakodalomban 
részt vettem, legnagyobb büsz-
keségem, hogy az egész csalá-
domat én házasítottam ki. A ké-
sőbbiekben Vágány Miklóssal 

dolgoztam együtt, mindig a 
templomnál találkoztunk az es-
küvő előtt. Ha én voltam a „lá-
nyos háznál”, akkor ő a „fiús 
háznál” vőfélyeskedett, vagy 
fordítva. Mindketten a MÁV-nál 
dolgoztunk, ezért mindkettőnk-
nek műszakot kellett cserélnie 
valakivel. Az ország több pontján 
is megfordultam, többek között 
Etyeken, Hegyeshalomban, de 
jártam Rákoscsabán kétszáz fős 
romalagziban is. Sokszor bicik-
livel mentem, vagy jöttek értem.

Kinek adta át tudását, ta-
pasztalatát?

Az utódom Kőszegi László 
lett, akinek nagyon sok verset, 
rigmust tanítottam meg.

Milyen szórakoztató eleme-
ket, tréfás dolgokat vitt magá-
val a lakodalmakba?

Amikor már emekedett volt 
a hangulat, beültem a táncoló 
kör közepére és tapsoltam. Ha a 
násznép úgy kívánta, felálltam az 
asztalra és ott táncoltam. Kalapot 
tapostam, beálltam a zenészek 
közé énekelni.

Józsi bácsinak mi volt a leg-
szebb ebben a szerepben?

Nagyon szerettem a társasá-
got, a jó hangulatot, szerettem 
viccelődni, rendezni a lakodal-
mat, násznépet.

Mikor volt az utolsó lakoda-
lom?

Az utolsó általam irányított 
mulatság 2007-ben Boda Niko-
lettnél volt.

Úgy tudjuk, más felkérést is 
kapott a falutól. Meséljen róla!

Kedves feleségemmel, Man-
cikával kemencét építettünk a 
Falumúzeum udvarán. Az óvodá-
soknak Húsvétra kalácsot tettünk 
az asztalra, az első lángost 2003-
ban sütöttük az augusztus 20-i 
ünnepségre. Hagyománnyá vált, 
hogy a Strandkertben táborozó-
kat és külföldi látogatókat meg-
vendégeljük a kemence mellett.

Köszönöm a beszélgetést Jó-
zsi bácsi. Jó egészséget kívánok, 
családja és unokái körében!

Az interjút készítette:
Tóth Lászlóné

Ki minek mestere?
Theisz József - vőfély
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1991-ben az ENSZ nemzetközi idősek napjává 
nyilvánította október 1-jét.

A világban mindenhol valamilyen formában al-
kalmat nyújt ez a nap arra, hogy köszöntve, ünne-
pelve legyenek az idős személyek.

Tettük ezt itt Tápiógyörgyén is a már sok éves 
hagyományhoz méltón, és szeptember 24-én meg-
rendezésre került a Faluházban a „Nyugdíjas nap”.

Ezúton szeretném a település minden idős-nyug-
díjas lakosát szívből, szeretettel köszönteni, min-
denkit azon személyeket is akik valami okból kifo-
lyólag nem tudtak jelen lenni ünnepségünkön! Ezen 
a napon szeretettel gondolunk mindazokra, akik 
egy hosszú élet munkáját tudhatják maguk mögött. 
Minden évben egyszer köszöntjük Önöket, de sze-
retetüket, bölcsességüket, segíteni akarásukat az év 
minden napján érezzük.     

Sütő András gondolatait idézem:„Önmagát be-
csüli meg minden nemzedék az által, hogy tudo-
másul veszi: a világ nem vele kezdődött!” A mi 
világunk önökkel az önök életével, munkásságával 
kezdődött. Önök építették meg azt a jelent, amely-
ben a mi generációnk, egy újabb nemzedék jövőjét 
alapozhatja meg! Mindennapi munkánkhoz az elő-
dök példáiból meríthetünk erőt, hitet és bátorságot! 
Feladatunk, lehetővé tenni az idős korhoz méltó éle-
tet, támaszt nyújtani, segíteni önöket, hogy a hosszú 
évek kemény munkája után örömteli életet élhesse-
nek. Mindig igyekszünk, hogy lehetőleg mindenki-
hez eljussanak a meghívóink, minden érintett lakos 
érezze, fontos nekünk és várjuk nagy szeretettel. 
Ezért a korábbi tapasztalatokat mérlegelve döntöt-
tünk úgy, hogy minden lakóházba eljuttattunk egy 
meghívót, hiszen pontosan nagyon nehéz lenne tá-
jékozódni arról hol élnek idős korú, nyugdíjas sze-
mélyek. Ezúton kérek elnézést mindenkitől, akinek 
ezzel esetleg kellemetlenséget vagy bosszúságot 
okoztunk! Örömmel tapasztaltuk, hogy szép szám-
ban kérésünknek eleget téve vissza jelzéssel éltek, 
arról, hogy részt kívánnak venni az ünnepségen. Ez 
nagy segítség volt számunkra, hiszen így tervezhető 
volt a megfelelő mennyiségű ebéd elkészítése és az 
egyéb más előkészületek is. Ez évben ezen a napon 
130 fő tisztelt meg bennünket jelenlétével, hogy 
együtt ünnepelhessünk és eltölthessünk egy kelle-
mes szombati napot. Köszönöm ezt önöknek!

Köszönettel tartozom még a Gondozási Központ-
ban dolgozó munkatársaimnak is akik részt vettek 
az előkészületben és a rendezvényen való étel, ital 
felszolgálásban és az akkor éppen szolgálatot telje-
sítő dolgozóknak is. Köszönettel tartozom a Köz-
ségi Konyha dolgozóinak is az ebéd elkészítéséért, 
majd a kiadagolásáért. Köszönöm Gergely Tibor és 
Dr Falusi Tamás önkormányzati képviselő uraknak 
és Lesták Péterné Vajon Ildikó képviselő asszony-
nak az előkészületekben, majdan a felszolgálásban 
nyújtott segítségét! Varró István Polgármester Úr-
nak a támogató hozzáállását és megtisztelő jelen-
létét, segítségét ezen a napon! Hálás köszönet a 

Kastélykert Óvoda és a Kazinczy Ferenc Általá-
nos Iskola gyermekeinek, tanulóinak, valamint az 
őket felkészítő pedagógusainak színvonalas, derűt 
és olykor meghatódottságot is keltő műsoraikhoz! 
Végül de nem utolsósorban a Vadvirág Nyugdíjas 
Klub tagjainak és a Gondozási központ lakóinak 
is szívből köszönjük a műsorukat, melyek szintén 
hozzájárultak a Nyugdíjas napi ünnepség meghitt 
és jókedvű hangulatához! Bízom abban, hogy min-
denki nagyon jól érezte magát ezen a napon és szép 
élményekkel, emlékekkel tértek haza otthonukba!

Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy a Gondozási 
Központ életének néhány változásáról szót ejtsek. 
A Deák Ferenc út 6. szám alatt álló épület felújítá-
si, átalakítási munkálatai zajlottak, illetve zajlanak 
még ezekben a napokban is. Ezen épület 8 fő idős 
ember bentlakásos ellátásának biztosítására vált al-
kalmassá. Az intézménynek 25 fő bentlakásos el-
látásban ellátható személyre van engedélye. Ebben 
egyelőre nem lesz változás. A férőhely szám bővítés 
engedélyezése több törvényi szabályozás függvé-
nye. Természetesen ez rövid távú terveink része, hi-
szen jelenleg is 55 kérelmet tartunk nyilván melyek 
a bentlakásos ellátás igénybevételére irányulnak. 
Jelenleg átcsoportosítást fogunk végezni, egyelő-
re 5 fő idős személy költözik át a fő épületünkből 
(a Szentháromság tér 6. szám alatti) akik fent járó, 
önmaguk ellátásához részleges segítségnyújtást, 
odafigyelést igényelő személyek. Természetesen to-
vábbra is ugyanolyan mértékű és minőségű gondo-
zásban-ápolásban, ellátásban részesülnek majd ők 
is, mint az eddigiekben is. Reményeink szerint ezen 
változás hozzájárul majd ahhoz, hogy még maga-
sabb színvonalon, még teljesebben, személyre sza-
bottan tudjuk ellátni a Községi Gondozási Központ 
bentlakásos ellátást igénybe vevő idős személyeit.

Végezetül a település minden idős emberének és 
minden kedves olvasójának ezúton kívánom, hogy 
jó egészségben, nyugalomban és derűben éljék meg 
mindennapjaikat! Továbbra is munkaidőben a Gon-
dozási Központban személyesen vagy telefonon 
állok szíves rendelkezésükre esetlegesen felmerülő 
,az intézmény tevékenységi körébe tartozó szociális 
szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseik megvála-
szolására és erre irányuló segítségnyújtásra vonat-
kozóan!

Kiss Erika
Községi Gondozási Központ intézmény vezetője

Köszöntő Idősek napja 
alkalmából
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60 éves a Tápiógyörgyei Pszichiátriai Betegek Otthona

Tápiógyörgyén a Taffler család 1890-ben kezdte meg 
a „nagykastély” építését. Az ekkor még 40 hold terü-
leten fekvő parkot Jámbor Vilmos tervezte. A parkot 
Magyarország arborétumai közt is jegyezték. A „kiskas-
tély” 1932-ben készült el.

A II. világháború pusztítása Tápiógyörgyét sem ke-
rülte el. A több hadsereg által is használt kastély le-
pusztulva bár, de megmaradt. 1945 után hosszabb ideig 
SZÖVOSZ iskola működött az épületben. Szociális ott-
hon céljára 1956. augusztus 1-jén kisebb átalakítás után 
vette használatba az Egészségügyi Minisztérium. Ekkor 
100 időskorú lakó érkezett egy Mohácson megszűnő in-
tézményből.

1960-ban a Minisztérium a lakókat elköltöztette és 
átadta az intézményt a Nagykátai Járási Tanácsnak. Ek-
kor az intézmény vezetője H. Kovács Imréné volt, majd 
1964-1978-ig Baran József követte. Lendvai György 
1978-tól 2003-ig, nyugdíjba vonulásáig 25 évet töltött 
az intézmény élén.

Az intézmény lakóinak száma a megvalósult bővíté-
seknek köszönhetően 1991-ben elérte a 250 főt. 1982-
ben 300 adagos konyha és gazdasági épület, 1991-ben 
80 férőhelyes új gondozási épület, 1999-ben mosoda, 
2003-ban 12 férőhelyes lakóotthon épült. Mindezen fej-
lesztések mellett jelentősen megváltozott az intézmény 
képe. A ma 7,5 hektáros kert Fejős László és Mészáros 
István kertészek munkájának köszönhetően megújult. 
Aszfaltozott és sétáló utak épültek. Parkosításra került 
a terület nagy része.

„A szépen gondozott Györgyei kastélyt minden ide-
látogató külföldi-belföldi rokonunknak, barátunknak, 
ismerősünknek jó érzésekkel megmutathatjuk. Tegyük 
is, hiszen kevés falu dicsekedhetik ilyennel!” írta Nagy 
Zoltán úr, nyugdíjas iskolaigazgató a Györgyei Kalen-
dáriumban.

Számunkra is öröm, ha nem csak lakóinknak terem-
tünk egy szép, nyugodt környezetet, hanem azt mások-
nak is megmutathatjuk. Kapunk nyitva áll a látogatók 
számára. Ez segített bennünket, hogy a profilváltáskor 
meglévő lakossági félelem megszűnt intézményünk la-
kói iránt. Ma már óvodás, iskolás csoportok is gyakori 
látogatóink. Szívesen jönnek és néha műsorral is ked-
veskednek az itt élőknek.

Az intézmény fenntartója 1991-től Pest Megye Ön-
kormányzata, 2012-től a Pest Megyei Intézményfenn-
tartó Központ, 2014-től a Szociális és Gyermekvédel-
mi Főigazgatóság. Az ellátottak köre is megváltozott és 
1984-től pszichiátriai betegek számára nyújt tartós bent-
lakásos ellátást az intézmény.

A Tápiógyörgyei Pszichiátriai Betegek Otthona a 250 
férőhelyével Pest Megye legnagyobb szociális intézmé-
nye.

Teljes körű ellátást nyújtunk azoknak a krónikus 
pszichiátriai betegeknek, akik jelentős kórházi kezelést 
már nem igényelnek és egészségi állapotuk miatt önma-
guk ellátására segítséggel sem képesek.

Intézményünk 250 lakó teljeskörű ellátását 127 mun-
katárssal végzi. Ebből a szakmai létszámunk 68 fő. A 
szakmai feladatot ellátók szakképzettsége jó. A munka-
köréhez szükséges képesítéssel minden dolgozónk ren-
delkezik. Az utóbbi években nőtt a felsőfokú végzettség-
gel rendelkezők száma is.

Lakóink fizikai ellátása mellett fokozott figyelmet 
fordítunk a mentálhigiénés munkára. Ezt akkor kezdjük, 

amikor a beutaltak előgondozását végezzük. Tájékoz-
tatást adunk számukra az otthonban való életről, il-

letve felkészülünk a fogadásukra az igényeik, szükség-
leteik megismerésével. Egy beteg ember számára az új 
környezet, a családtól való elszakadás nagy terhet jelent. 
Ezt könnyíteni lehet szakszerű, megtervezett munkával, 
gondos odafigyeléssel, az egyéni gondozási tervek la-
kóval, gondnokkal történő közös elkészítésével. Fontos 
számunkra, hogy a beköltözés után a családi kapcsola-
tok megmaradjanak. Igyekszünk mindenki számára az 
életkorának és egészségi állapotának megfelelő tevé-
kenységet biztosítani, hogy testi-lelki aktivitásuk meg-
őrzését segítsük.

A szocioterápiás foglalkozások széles körét mű-
ködtetjük intézményünkben, köztük művészeti-, zene-, 
sportterápiákat. Rendszeresen szervezünk kiránduláso-
kat, színházlátogatásokat, intézményen belüli rendezvé-
nyeket. Fontosnak tartjuk, hogy a nyugdíjkorhatár alatti 
lakóink közül minél többen munkafoglalkoztatásban is 
részt vegyenek. Jelenleg 60 lakónk dolgozik munkavi-
szony keretében az intézmény területén lévő faházak-
ban, külső foglalkoztató bevonásával. Intézményünk 
működési körén belül is biztosítunk munkát lakóinknak. 
Közel 50 fő dolgozik a kertészetben, mosodában, segít 
a takarításban, az osztályok napi munkájában és a szö-
vödében. A munkaterápiának igen fontos szerepe van a 
pszichiátriai betegek állapotának alakulásában. Ezt mi 
naponta tapasztaljuk, a lakók pedig rendszeres elfoglalt-
ságot találnak, hasznos tevékenységet végeznek. Meg-
őrizhetik, fejleszthetik meglévő munkaképességüket, 
ezáltal önbecsülésük fejlődik. Munkájukat anyagilag is 
elismerjük. A munkajutalom ösztönzi a foglalkoztatás-
ban való részvételüket.

Szolgáltatásaink nyújtása során fokozott figyelmet 
fordítunk az intézményünkben ellátottak jogainak ér-
vényesítésére, az érdekvédelem különböző formáinak 
működtetésére. Tennünk kell azért, mert lakóink érdek-
érvényesítő képessége éppen betegségük miatt gyengült 
meg. Az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, 
a testi-lelki egészséghez való jogok maradéktalan tisz-
teletben tartása az intézményben élőket is megilleti. 
Ennek a gyakorlatban történő megvalósítására minden 
dolgozónk ügyel. Lakóink érdekvédelmében fontos sze-
repet tölt be az Érdekképviseleti Fórum, amely jól mű-
ködik, és a jogszabályban előírt feladatait maradéktala-
nul ellátja.

Nem csak a Szakmai Program, Házirend, Munkaterv 
véleményezését, a lakók panaszainak megtárgyalását 
végzi, hanem a lakók életminőségének javítása érdeké-
ben is javaslatokat tesz.

Jelentős anyagi támogatást biztosít lakóink számára 
1996-tól a Tápiógyörgyei Pszichiátriai Betegek Otthona 
Lakóiért létrehozott alapítvány. Elsősorban kulturális és 
sport programokat támogat társintézmények bevonásá-
val, de hozzájárult a park felújításához, üvegház, kerti 
pihenő, szökőkút, kemence építéséhez is.

Az intézmény zavartalan működéséhez elengedhe-
tetlen a támogató környezet megléte. Ezt Tápiógyörgye 
község lakói és vezetői jelentik számukra. A község 
központjában lévő intézmény a segítségük nélkül nem 
érhette volna meg a 60 évet. Köszönet érte.

Az intézmény jövőjét a 2012-ben elindult „intéz-
ményi férőhely kiváltási program” fogja meghatározni. 
Megkezdődött a nagy létszámú bentlakásos intézmények 
átalakítása a pszichoszociális fogyatékossággal élők tár-
sadalmi integrációja érdekében.

Pogány Kálmán
mb. igazgató
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A köztársasági elnök által 2016. október 2. napjá-
ra kitűzött népszavazáson Tápiógyörgyén 4 Szava-
zatszámláló Bizottság  ( a továbbiakban: SZSZB)
működött, mely a választópolgárok független, ki-
zárólag a törvénynek alárendelt szervei. Elsődleges 
feladata a népszavazás eredményének – szavazókö-
rön belüli – megállapítása, a népszavazás tisztasá-
gának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság 
érvényesítése és szükség esetén a népszavazás tör-
vényes rendjének helyreállítása.
A bizottság 3 választott tagból és 2 delegált tagból 
állt. Munkájukat 1-1 jegyzőkönyvvezető segítet-
te, akik  a Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: 
HVI) tagjai.
A települési önkormányzat képviselő-testülete az 
országgyűlési képviselők általános választását 
megelőzően választotta meg a SZSZB három vá-
lasztott tagját a jegyző javaslatára, aki a választás 
során HVI vezetője. 
A vasárnapi választás előtt a HVI tagjai a szava-
zóhelyiségeket berendezték, ellenőrizték, majd a 
SZSZB elnökök szombaton átvették a választási 
iratokat. Ezt követően október 02. napján reggel 
05.00 órától 21.00 óráig végezték munkájukat. A 
szavazás 06.00 órától 19.00 óráig tartott.

 A szavazás befejezését követően, az elkészült jegy-
zőkönyvek első eredeti példányai beszállításra ke-
rültek a Nagykátán működő Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Irodába ( a továbbiakban: OEVI), 
a másolat egy-egy példányát a delegált tagok átvet-
ték.

A VÁLASZTÁS NAPJÁN MŰKÖDŐ SZSZB

Általános Iskola 001. szavazókör  
elnök: Nagy Lászlóné
elnökhelyettes: Szabó Erika
tag: Velkei Ferenc
delegált tagok: Borsos József, Németh Anna FI-
DESZ
jegyzőkönyvvezető: Theisz Kitti köztisztviselő

Aréna Sport Klub 002. szavazókör
elnök: Baliczki Károlyné
elnökhelyettes: Petrovics Józsefné

tag: Petró Ferencné
delegált tagok: Csákiné Kiss Ilona, Megyes László-
né FIDESZ
jegyzőkönyvvezető: Szőke-Gál Szilvia köztisztvi-
selő

Faluház 003. szavazókör
elnök: Tóth Lászlóné
elnökhelyettes: Móricz József
tag: Tóth Lászlóné
delegált tagok: Hajnal Jánosné, Józsa Lászlóné FI-
DESZ
jegyzőkönyvvezető: Kun Mercédesz köztisztviselő

Zeneiskola 004. szavazókör
elnök: Megyes Sándorné
elnökhelyettes: Dömők Pál
tag: Czédulás Mihályné 
delegált tagok: Fehér Lászlóné, Varró József FI-
DESZ
jegyzőkönyvvezető: Klement Magdolna

HVI tagjai:
vezető: Turóczi István Zoltánné jegyző
jogi igazgatási helyettes: Petró Katalin köztisztvi-
selő
tagok: Varró Józsefné köztisztviselő, Kollár Pál , 
Kun Sándorné, Seres Zsuzsanna közalkalmazott 
Farkasné Petrik Erzsébet.

A szavazókörök kialakításában közreműködtek: 
Varró Lászlóné, Boda Lászlóné, Gál Szilvia, Bene-
dek Tamás, Jakab Sándor, Kovács József.

A népszavazás zavartalan lebonyolításában közre-
működtek a helyi polgárőrök és a szolgálatot telje-
sítő rendőrök is.

Megköszönöm minden közreműködő lelkiismeretes 
munkáját.

Aki szeretné részletesebben áttekinteni a népszava-
zás eredményét az keresse fel a  www.valasztas.hu .

Turóczi István Zoltánné
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS 
AZ ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL TÁPIÓGYÖRGYÉN

Szavazóköri eredmények:
szavazókör választópolgár megjelent IGEN NEM Érvénytelenül 

szavazott
Megjelentek 
aránya

001 613 238 5 225 8 38,82%
002 812 316 4 300 12 38,91%
003 612 249 9 232 8 38,88%
004 664 214 2 205 7 32,22%
ÖSSZESEN 2701 1017 20 962 35 37,65%

A NEM-ek aránya: 94,59%
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Idén is megrendezésre került Ódor Laci bácsi 
Kővágóörsi nyaralójában az egyhetes német tábor. 
Augusztus 9-én a hajnali órákban izgatottan gyüle-
keztünk a Posta előtti parkolóban, hogy Seres Sanyi 
bácsi vezetésével mikor indul el velünk a busz Kő-
vágóörsre. Útközben rengeteget beszélgettünk arról, 
hogy mi fog ránk várni az 1 hét alatt… Sok némete-
zés, tanulás, kirándulás, játék?!  Sorra jöttek a kérdé-
sek! Első nagyobb pihenőnket Tihanyban tartottuk. 
Megálltunk a Balaton parton, megnéztük a kompot, 
hattyút illetve kacsát etettünk, majd folytattuk utun-
kat. Laci bácsi és Kati néni nagy szeretettel várt már 
minket nyaralójukban. Voltak a gyermekek között 
ismerősök, de a csapat nagy része nem volt még itt. 
Minden nap volt Kati néninek kettő segítője a főzés-
nél. A tábor nem múlt el németezés nélkül,Laci bá-
csi  napi 2 órát foglalkozott a gyerekekkel, játékos 
formában tanította meg nekik a legfontosabb német 
nyelvtani szabályokat.

Első napon Hegyestűt csodáltuk meg, majd Rév-
fülöpre mentünk strandolni. Szuper időnk volt, na-
gyon élveztük a pancsolást.

Második napunkon nagyon rossz időnk volt, a 
gyerekek egyik fele Laci bácsival Badacsonyban 
volt Egressy József kiállítását nézték meg, mi akik 
otthon maradtunk egy nagy társasjáték partyt tartot-
tunk. Harmadik napon egy kecskefarmon voltunk, 
ahol isteni finom kecsketejből készült fagyit kóstol-
hattunk meg. Ezen az éjszakán volt a hullócsillagok 
éjszakája, melyet a gyerekekkel közösen megcso-
dáltunk. Éjfélkor indultunk Laci bácsi kíséretével a 
Kornyi-tóhoz. Hajlnalban fejeztük be a számlálást, 
ekkora mindenki fáradt volt már.

Negyedik napon Szentbékkállára utaztunk, itt a 
Kőtengert néztük meg. Nagyon szép látványt nyúj-
tott a hely. Ismét egy csodás helyen jártunk.

Ötödik napon Tapolcára utaztunk, maga az út is 
csodás volt, hiszen a táj elvarázsolt minket. A Ma-
lom-tónál volt a találkozó, a csapat egy része meg-
nézhette a Tavas barlangot, a másik csapattal meg 

vonattal visszautaztunk Révfülöpre. A délután 

strandolással telt, majd vacsora után cirkuszba men-
tünk. Nagyon tetszett mindenkinek ez a program, hi-
szen a fő szenzáció egy 4,5 tonnás elefánt volt, ami 
egy csodálatos produkciót adott elő. Mindannyiunkat 
lenyűgözött a látvány.

Hatodik napon a csodás időre való tekintettel 
szabad programunk volt, ebéd után pedig strandolni 
mentünk. Este ismét egy szuper program tárulkozott 
elénk, ugyanis Disco hajózni voltunk. Az éjszakai ha-
józást mindenki nagyon élvezte, nagyon hamar eltelt 
a 2 óra. Jó volt a zene, szuper volt a társaság, együtt 
bulizott a kis csapatunk Kati néni társaságában.  

Elérkezett az utolsó napunk. Ezen a napon is 
strandolni mentünk Révfülöpre. Mindenki izgatott 
volt, hogy másnap már haza is kell mennünk, el-
telt az egy hét. Mindenkinek volt már honvágya, de 
emellett nagyon jól éreztük magunkat. Elérkezett az 
utolsó közös este, vacsora. Az este folyamán a gye-
rekekkel Kati néninek és Laci bácsinak bemutattuk 
Györgyét. Felosztottuk, hogy ki melyik részét mond-
ja el Györgyének, majd egy közös énekléssel zártuk 
bemutatónkat. Mindenki nagyon izgatott volt már, 
hiszen másnap indultunk haza, véget ért a táborunk.

Sanyi bácsi nagyon friss volt, már kora reggel 
megérkezett hozzánk egy meglepetéssel. Sanyi bácsi 
körülbelül 40 darab galambot hozott magával, me-
lyeket útjukra engedtünk. Könnyes búcsút vettünk 
Kati nénitől és Laci bácsitól, majd elindultunk haza 
Györgyére. Itthon a szülők nagy izgalommal várták 
már gyermekeiket illetve fordítva. Szeretném meg-
köszönni még egyszer a szülőknek a virágot illetve a 
képet. Szuper kis csapattal tölthettem egy élménydús 
hetet. 

Seres Sanyi bácsinak pedig köszönöm szépen 
mindenki nevében, hogy az utazásunkat biztosította, 
biztonságban levitt majd visszahozott minket. 

Szeretném megköszönni Kati néninek és Laci bá-
csinak, hogy idén ismét megszervezték az „Ódor-tá-
bort”, vendégül látták a 8 gyermeket illetve engem, 
mint kísérőt. Nagyon szép hetet töltöttünk együtt, 
csodás helyeken jártunk és nem utolsó sorban a gye-
rekek rengeteg dolgot tanulhattak a német nyelv 
szépségeiről Laci bácsitól illetve a konyhában külön-
féle fortélyokat leshettünk el Kati nénitől. Magam és 
a gyerekek nevében nagyon szépen köszönök min-
dent, remélem jövőre is meg tud valósulni ez a remek 
tábor. 

Köszönöm szépen mind a 8 gyereknek az együtt-
működést, amit velem szemben nyújtottatok, remé-
lem Ti is olyan jól éreztétek magatok, mint én vele-
tek! 

Résztvevők: Hefkó Elvira, Hugyik Erika, Szabó 
Boglárka, Ohnsorge Nóra, Bajor Vivien, Molnár Sa-
rolta, Kamuti Kende, Jordanov Bence

Bálint Tímea

TÁBOROZÁS ÓDOR LACI BÁCSIÉKKAL…
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Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel köszönjük a részvételét 

mindazoknak, akik
Dömök Istvánné
Stribányi Lujza 
(1915 - 2016)

temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek el és mély 

gyászunkban osztoztak.
A Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszöne-
tet azoknak, akik a legjobb férj, a 

legszeretőbb apa,  
Siska Sándor
(1935-2016)

temetésén részt vettek, gyászunkban 
osztoztak, sírjára virágot helyeztek.

Külön köszönjük az Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület és a Faluvédő 

Egyesület részvételét!
A gyászoló család.

Kedves idős-beteg-mozg. korlátozott, 
segítségre szoruló emberek! Segítésüket 

vállalja:
szociális gondozó gyakorlattal, tapaszta-
lattal mosás, főzés, takarítás, vérnyomás-

mérés, gyógyszer, bevásárlás, posta és 
állatetetés, stb.

Kívánság és megbízhatóság alapján, 
kölcsönösen!

Telefon: +36 70 514-7570

Dr. Hódi Pál helyettes 
háziorvos rendelése:

Hétfő: 12 - 16
Kedd: 12 - 16

Szerda: 12 - 16
Csütörtök: -

Péntek: 12 - 16

Tel.: 06 53/383-032

Orvosi ügyelet
telefonszáma:

06 29/440-074
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TANKÓ-WALTER ÉS TÁRSA KEGYELETI KFT. 
Központi  i roda:  2700 Cegléd,  Rákóczi  út  30-32.  
Tel :  06-53/317-225,  06-20/9-311-711  

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS
TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL  

Helyi  képviselőnk: 

TÓTH ÁRPÁD 
2767 Tápiógyörgye,  Gesztenyesor u.  23.

06-20/375-90-23  

Anyakönyvi  ügyintézés 
Özvegyi  nyugdí j  ügyintézés 

Temetőgondnokság  

ELHUNYTSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET
ÉJJEL-NAPPAL

Tápiógyörgyén is 
várom meglévő és új 

ügyfeleimet
okiratszerkesztéssel, 

ügyvédi tanácsadással, 
képviselettel.

www.drbaran.hu
Érdeklődni: 

06 70 515 4452 vagy 
a művelődési ház 

bejáratánál
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Faluújság
A tápiógyörgyei önkormányzat közéleti lapja. Cím: 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc utca 2-4.

E-mail: faluujsag@freemail.hu, Nysz. 2.2.4/1251/2002. ISSN 2062-5324.
Kiadó: Községi Önkormányzat. Főszerkesztő: Polyák József. Tervezte: Polyák József, Móricz József

Nyomdai munkák: Katona Nyomda, Tápiószele (20) 982-1180. Készült 1500 példányban.
A cikkek tartalmáért és közölhetőségéért a szerző a felelős.

Tápiógyörgyén az elmúlt hónapokban több 
betörői csoport házakat tört fel, lakásokat fosz-
tott ki. Célpontjaik elsősorban azok a házak, 
ahol nem tartózkodnak a tulajdonosok otthon, 
viszont a zsákmány pénz és ékszer formájában 
remélhető a lakásban. Senki nincs tőlük bizton-
ságban, annyi rendőr, amennyi a falu figyelésé-
hez elegendő lenne, elképzelhetetlen, ismerve a 
rendőri állomány nagyságát. 

A megoldást abban látjuk, hogy segítségül 
hívjuk a SZEM mozgalmat és igyekszünk el-
jutni minden lakoshoz. A mozgalom lényege 
abban rejlik, hogy az otthon lévő lakók figyelik 
az utcában lévő mozgást, átnéznek egymás ud-
varára. Amennyiben olyan idegeneket vagy he-
lyi illetőségű személyeket látnak, akik kíváncsi 
pillantásokat vetnek a portákra, esetleg fényké-
pet készítenek, akkor azt azonnal jelezzék arra 
a telefonszámra, amit az utcabizalmitól kapott 
kártyán találnak (A lap alján látható). Ne szól-
janak az általuk észrevett személyekhez, ne is 
mutatkozzanak, csak a telefont használják és ez 
által az ő személyük végig rejtve marad. 

Senkiben ne jelenjen meg az a gondolat, 
hogy nem szólok, úgysem beszélek a szom-
szédommal, mert lehet, hogy holnap pont az a 
szomszéd fogja jelezni azt, hogy nálam látja a 
betörőt. Ez a mozgalom csak akkor működik, 
ha mindenki egy emberként mellé áll, hiszen 
telefon már minden lakásban van. A bűnözői 

csoportok többnyire Tápiógyörgyeiek, de segí-
tik őket idegenek is. Jó helyismerettel és pontos 
információkkal rendelkeznek, viszont láthatat-
lanul nem tudnak mozogni. A meneküléshez 
mindig használnak autós segítséget. Ha látjuk, 
jegyezzük meg a színét és a rendszámát, esetleg 
a típusát is. Azonnal telefonáljunk, ha számunk-
ra gyanús dolgot vélünk felfedezni, mert forró 
nyomon az akciócsoport sokkal hatásosabban 
tud működni. 

Javasoljuk, hogy akinek van arra lehetősége, 
hogy riasztót szereltet a lakásába, az tegye meg, 
mert ezzel is megnehezítjük a betörők dolgát. A 
riasztó beszerelésénél ne az olcsó árat kínálókat 
válasszuk, mert azok a rendszerek nem nyújta-
nak hatásos védelmet. Egy több éve Tápiógyör-
gyén riasztórendszereket megbízhatóan telepítő 
cég nevét megadjuk, jó munkát végeznek, ezért 
ajánljuk őket.

A cég neve BRAND-SEC KFT 2230 Gyömrő, 
Szent István u.31.
Telefonszám:06-29/330-500, 06-30/383-66-87

(fizetett hirdetés)

Ha nagy a baj, hívja a 112-t, ha az észre-
vételét kívánja elmondani, akkor hívja a 

06-70/312-34-76-os számot.

Polyák József

Szomszédok Egymásért Mozgalom

Tápiógyörgye


