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Tápiógyörgye első írásos említésének évszá-
ma 1220, amely a község jelképes születési dá-
tumának is tekinthető. Mindezt a Váradi Regest-
rumnak nevezett 13. századi magyar nyelvemlék 
tartalmazza, amely helyneveink és személyne-
veink történetének fontos forrása, a nagyváradi 
székeskáptalan latin nyelvű, 1208 és 1235 között 
készült jegyzőkönyve a váradi székesegyházban 
Szent László sírja előtt történt istenítéletekről és 
a káptalan előtt bevallott jogügyletekről. Az itt ta-
lálható több mint 700 helynév és mintegy 2500 
személynév között „Gyurge” névalakban tűnik 
fel a mai község jogelődje, amely feltehetően a 

Tápió patak és Illike vízfolyás szétválásánál he-
lyezkedett el. Mindez nem zárja ki annak lehető-
ségét, hogy a falu már korábban is létezett, ám 
az írott források között időrendben ez az első, 
amely hitelesen bizonyítja fennállását. Ugyanak-
kor a kezdő évszáma annak a 800 éves falutör-
ténelemnek, amely rendkívül gazdag, ritkaság-
számba menő feldolgozottságával, fontos alapja 
a helyi identitás megteremtésének, egyben külö-
nös büszkeséggel töltheti el a ma Tápiógyörgyén 
élőket és az innen elszármazottakat egyaránt.

Németh Csaba

Tápiógyörgye 2020-ban ünnepli első 
írásos említésének 800. évfordulóját

Tisztelt Faluújság Olvasók!
Azzal búcsúzott az előző választási ciklusban 

dolgozó Faluújság szerkesztő bizottság, hogy: 
„kívánjuk az új szerkesztő bizottságnak, hogy 
legyen olyan vidám és kötetlen 5 évük, ami ne-
künk volt. Jó volt együtt, sok emlékezetes bizott-
sági ülés van mögöttünk.”

Köszönöm Tápiógyörgye Község Önkor-
mányzata, valamint a megválasztott új képviselő 
testület nevében, hogy vállalták 5 éven keresz-
tül azt a nem túl kedvező és sok támadásnak 
kitett feladatot, hogy pártoktól, szervezetektől, 
politikai befolyástól mentesen, a tényeket, a 
szép és csúnya dolgokat leírva szerkesztik a 
falu újságját, a Faluújságot. 

Köszönetemet fejezem ki Polyák József fő-
szerkesztőnek, Szabó Erika, Juhász Attila, 
Tóthné Vágány Erzsébet szerkesztő bizottsági 
tagoknak, és Móricz József technikai szerkesz-
tőnek a munkáját.

Egyúttal kívánok az új szerkesztő bizottság-
nak, türelmet, kitartást, és nyugodt békés szer-
kesztő éveket.

Varró István 
polgármester

Köszönet a Faluújság
2014–2019 között dolgozó 
szerkesztő bizottságának

A koronavírus járvány okozta szigorítások 
miatt az idei év első felében biztosan nem le-
hetünk együtt a május végén, június elején szo-
kásos nemzeti emléknapokon, amelyeknek köz-
ségünkben kialakult hagyománya van. Május 
utolsó vasárnapján a templomkertben található 
Hősök szobra előtt az első és második világhá-
borúban elesett katonák előtt tisztelegve, míg 
június 4-én a torockói kopjafa környezetében a 
trianoni békeszerződés aláírása és a nemzeti 
összetartozás napjának alkalmából szoktunk 
minden évben megemlékezést tartani. Az utób-
bi esemény különös hangsúllyal jelenik meg az 
idei dátumok sorában, hiszen pontosan száz év-
vel ezelőtt zajlott le a történelmi Magyarország 
feldarabolását kimondó békeszerződés aláírá-
sa. Bár testi értelemben nem tudunk közösen 
fejet hajtani az áldozatok előtt és koszorúinkat 
sem tudjuk az emlékhelyek talapzatán együtt 
elhelyezni, gondolatban még sem feledkezzünk 
meg a nemzeti tragédiák okozta veszteségek-
ről, a harctereken elhunytak emlékéről.

Szerkesztőség

Emlékezzünk Trianonra
és a világháborúk hősi 

áldozataira



Tisztelt tápiógyörgyei lakosok!

Ünnepre készültünk, Tápiógyörgye 
800 éves születésnapjára. Úgy gondol-
tuk még az előző képviselő-testülettel, 
hogy ideális hétvége lesz a 2020-as év 
Pünkösdi hétvégéje arra, hogy megün-
nepeljük a Tűzoltó Egyesület 120 éves 
fennállását, a zeneiskolai oktatás 50. évét 
és falunk első írásos emlékét 1220-ból. 
Április 30-án a kormányzati tájékoztatón 
bejelentették, hogy a Kormány nem fog 
engedélyezni 2020. augusztus 15. napjá-
ig semmilyen 500 fő feletti rendezvényt, 
ami érinti a mi rendezvényeinket is. A 
Magyar Közlönyben erről még nem je-
lent meg semmi, nekünk minden további 
intézkedés meghozatalával várnunk kell 
addig, amíg a központi jogszabály hivata-
los szövege megjelenik. 

Kulturált, feledhetetlen, játékos és ba-
rátságos hétvégére készültünk, ahol a 
testvértelepülések sok száz fős küldöttsé-
gét vártuk. Reméltük, hogy együtt tapsol-
hatunk a torockói gyerekek néptáncának, 
a wünnewill-flamatti fúvós zenekar játé-
kának, a nagymegyeri kulturális csoport-
nak. Itt lettek volna a polgármesterek és 
a képviselő-testületek tagjai. Ezen a hét-
végén halottuk volna a sok-sok meghívott 
fúvószenekart, akik 3 éve hatalmas bulit 
csináltak a Strand területén, és a vasár-
napi ünnepi szentmise után következett 
volna a Hősök napi koszorúzás, majd a 
tűzoltók mutathatták volna be tudásukat.  
Reménykedünk, hogy az év második fe-
lében valami kis megemlékezést tudunk 
tartani. Azért a bevezető útjainkon kira-
kott tábláink és a hamarosan árusításra 
kerülő emléktárgyak emlékeztetni fognak 
bennünket arra, hogy fontos dátumhoz 
érkezett Tápiógyörgye.

2020. március 14-én szombaton este 
ülésezett a kibővített Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság. Kérésemre a képvise-
lők és külsős bizottsági tagok, a konyha 
megbízott vezetője, valamint az iskola 
igazgatója a hétvégi váratlan időpontban 
is teljes létszámmal megjelentek. Köszö-
nöm nekik. A téma fontosságára tekin-
tettel minden képviselő elmondta saját 
gondolatait, megbeszéltük az iskola, az 
óvoda, a konyha, és az idősek otthoná-
nak ideiglenes működési feltételeit. 

2020. március 16-án pénzügyi bizott-
sági ülést és utána képviselő-testületi 
ülést is tartottunk. A pénzügyi bizottsági 
ülésen Fehér Henrietta képviselő a Jegy-
ző asszonynak küldött tájékoztatója sze-
rint nem tudott részt venni. Indoklásul az 
Operatív Törzs utasítását jelölte meg. Az 
ülést Molnárné Szabó Szilvia képviselő, 
a bizottság elnökhelyettese vezette le. A 
Pénzügyi Bizottság döntött külterületi in-
gatlan haszonbérletéről, egy Katona Jó-
zsef utcai lakos kérelméről, a Zeneiskola 
napelemes rendszerének megvalósítá-
sáról, a Járási Startmunka programban 

beszerezhető kistraktor finanszírozásá-
ról, a régi Fakanálgyár ivóvíz és tűzivíz 
bekötéséről, valamint két önkormányzati 
ingatlan eladásáról (Kandel Henrik út 1.  
és Tabán út 19.).

A bizottsági ülés után a képviselő-tes-
tületi ülésen tájékoztatást adtam a kibőví-
tett Szociális és Egészségügyi Bizottság 
ülésén elhangzottakról, a meghozott jár-
ványügyi intézkedésekről, és  elfogadtuk 
a Pénzügyi Bizottság javaslatait. A kép-
viselő-testületnek tett javaslatom alap-
ján a jövőben Fehér Henrietta helyett a 
képviselő-testület új pénzügyi bizottsági 
elnököt választott Molnárné Szabó Szilvia 
személyében. A Kulturális, Sport és Integ-
rációs Bizottság elnökének megválasztot-
tuk Kissné Varró Erika képviselőasszonyt. 

Utolsó munkafázishoz érkezett a Zene-
iskola felújítása. Beépítésre kerültek az 
új ajtók, megtörtént a padló kiegyenlítés. 
Már csak a meleg burkolat és a vizesblok-
kok szerelvényezése van hátra. Remé-
nyeim szerint júliusban el lehet kezdeni a 
visszaköltözést.

Újból benyújtottuk az Orvosi rendelő 
felújításáról szóló pályázatunkat. A gyors 
hiánypótlás után reménykedünk, hogy 
nem talál az Államkincstár kizárásra okot 
adó hibát, és végre a legrosszabb állapot-
ban lévő intézményünk is megújulhat.  

A kormány döntése értelmében az 
önkormányzatoknak a saját víruselleni 
védekezésük költségén felül az állami vé-
dekezéshez is hozzá kell járulniuk. Ez azt 
jelenti, hogy a gépjárműadó helyben ma-
radó részét is be kell fizetni az állami költ-
ségvetésbe. Ezt amiatt tartom fontosnak 
hangsúlyozni, mert mérhetetlen informá-
ció hiány mutatkozik meg abban a tekin-
tetben, hogy a Polgármesteri Hivatal be-
szedi a gépjárműadót és nem épít ebből 
utat, vagy éppen nem kátyúz. A tisztánlá-
tás kedvéért a Facebookon harcolóknak 
elismétlem: eddig is elvitte a gépjármű-
adó 60%-át az állami büdzsé, mely körül-
belül 9 millió Ft/év összeg volt. Most már 
a 100%-át viszi, újabb 6 millió Ft-ot. Te-

hát marad nulla, ebből kellene kátyúzni. 
A sors fintora, hogy amikor a kátyúzásról 
egyeztettem a nagykátai GILDEX Kft-vel, 
akkor még nem volt olyan gondolat, hogy 
az amúgy is szűkös önkormányzati költ-
ségvetést is újabb megszorítások terhelik. 

A 2020. április 20-án polgármesterként 
valamennyi bizottsági tagnak és a képvi-
selő-testület tagjainak tájékoztatást tar-
tottam amelyen elmondtam, hogy nem kí-
vánok élni azzal a kormányzat által adott 
felhatalmazással, mely alapján a képvi-
selő-testület valamint bizottságok nélkül 
dönthetnék mindenben. Továbbra is a 
normális, demokratikus elveket követem, 
és tájékoztatásokat fogok tartani, melye-
ken az ő véleményeiket, javaslataikat is 
ki fogom kérni. 

Az összehívott tájékoztató legfonto-
sabb és legfájdalmasabb döntése, hogy 
közel 15 millió Ft-os megtakarításról 
kellett döntenünk. Elmarad a Majális, a 
800 éves nagy ünnepség, nem fizethető 
túlóra az önkormányzati konyha dolgozó-
inak, megszüntettük az óvoda kötelező 
feladatainak megbízási szerződéseit, és 
a Művelődési Ház megbízási szerződé-
seit, befejezzük a Zeneiskolát és minden 
beruházást, felújítást leállítunk. Hiányunk 
keletkezik a strand-tábor üzemeltetésből, 
így 3,5 millió Ft nyereségtől esünk el. Az 
év elején létszám stoppot rendeltem el a 
Konyhán és a Gondozási Központban. 
Emiatt kisebb részben a létszámot csök-
kentenünk kellett. Valószínűleg itt még 
nem állhatunk meg. További létszámcsök-
kentést kell végrehajtani, és mérsékelni 
kell a nem kötelező feladatokat. 50 %-ra 
mérsékeltük a képviselői tiszteletdíjakat 
4 hónapos időtartamra, és 50 %-ra csök-
kentettük a civil szervezetek támogatását 
is. Tisztában vagyok polgármesterként a 
helyzet súlyosságával, ezért magam is 
önként hozzájárulok a munkabérem 50%-
ának különböző helyekre való felajánlá-
sával a járványügyi védekezéshez, az 
iskolai és óvodai rendezvényekhez, a civil 
szervezetek támogatásához. A támogatá-
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A jelenleg kialakult új koronavírus 
okozta járványhelyzet különösen nagy 
veszélyt jelent a bentlakásos szociális 
intézményekben élő idős emberek szá-
mára. A Községi Gondozási Központ la-
kóinak védelme érdekében eddig több 
központi utasítást is végre kellett hajta-
nunk, de mi is kidolgoztunk egy olyan in-
tézkedési tervet és eljárásrendet, amely 
segít biztosítani lakóink védelmét. Az 
intézmény bejáratait zárva tartjuk, kul-
csokat csak a személyzet kezelheti. 

2020.03.08-án elrendelték a láto-
gatási tilalmat, majd később a kijárási 
tilalmat és felvételi zárlatot. Ez nagy 
változást jelentett mind lakóink, mind a 
hozzátartozók számára, mivel a benn 
élők többsége Tápiógyörgyéről bekerült 
személy és a családtagok eddig na-
ponta látogatták őket. Sajnos ezzel az 
intézkedéssel átmenetileg megszakadt 
a kapcsolattartásnak ez a formája, ma-
radt a telefon, vagy az üvegen keresz-
tüli integetés. 

Meg kellett oldanunk a fertőtlenítés 
minden formáját. A főbejáratnál lévő 
zárható kiülő részt egyfajta zsilipként, 
fertőtlenítőként használjuk. Ennek 
mindkét ajtaja állandóan zárva van. Itt 
történik a bejövő áru (pelenka, tisztító-
szer, gyógyszer stb.) lepakolása és fer-
tőtlenítése.

A hozzátartozók csomagot nem hoz-
hatnak be, kivétel tisztálkodási szerek 
(tusfürdő, sampon, törlőkendő), illetve 
ásványvíz, üdítő. Ezeket a beadott áru-
kat is a zsilip helyiségben lefertőtlenít-
jük és csak ezt követően 24 óra eltelté-

vel kerülhetnek be az intézménybe.  

Az ellátottaknak történő bevásárlások 
gyakoriságát csökkentettük. A dolgozók 
folyamatos oktatása a koronavírussal 
kapcsolatban megtörténik.

2020.04.28-án a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi Osztá-
lya átfogó ellenőrzést végzett az intéz-
ményben, az alábbi megállapításokkal:

„Izolációs szoba ki lett jelölve, a 
megfelelő eszközökkel. Higiénés kéz-
fertőtlenítés feltételei biztosítottak. Ve-
szélyes hulladék kezelése megfelelő. 
A dolgozók oktatása a fertőzésről, az 
eljárásrendről megtörtént. A látogatási 
tilalom betartása megtörtént, az erről 
szóló tájékoztatás az intézmény bejára-
tánál kifüggesztésre került. A dolgozók 
és a lakók tájékoztatása megtörtént.  
Az intézmény megfelelően felkészült a 
COVID-19 betegek ellátatására.”

Talán kicsit nyugodtabb napok követ-
keznek, de nem lazíthatunk. Az intéz-
mény minden dolgozója tisztában van 
vele, hogy az idős emberek élete a tét. 
Ezért mindent meg is teszünk. 

Ezúton szeretnék köszönetet monda-
ni a fenntartónak a sok segítségért, a 
hozzátartozóknak és a lakónknak a tü-
relemért és megértésért, és nem utolsó 
sorban a kollégáimnak a megfeszített 
munkáért! 

„Nincs fontosabb a világon, mint gon-
doskodni azokról, akiket a jó Isten ránk 
bízott. Ilyen egyszerű! 

(Böjte Csaba)

Borsányiné Szappanos Rita 
intézményvezető

Karanténban az idősekkel

somról a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 
elnökének, Molnárné Szabó Szilviának 
írásbeli beszámolót készítek.

Hetekkel ezelőtt arról tájékoztattam 
Önöket, hogy a koronavírus okozta jár-
vány településünkön 3 intézményt érint-
het súlyosan. A Pszichiátriai Betegek 
Otthonát, a Szivárvány Idősek Otthonát, 
valamint a Községi Gondozási Központot. 
Köszönöm a szakmai tájékoztatását és 
együttműködését Csernusné Máté Évá-
nak, a Szivárvány Idősek Otthon veze-
tőjének. Kiemelt figyelmet fordítottam az 
elmúlt időszakban arra, hogy a Gondozási 
Központ felkészült legyen a járvány meg-
előzésére és személyesen is meggyőződ-
tem erről a Szociális Bizottság elnökével, 
Lesták Péterné Vajon Ildikóval.

Az országos tisztifőorvos által elren-
delt országos ellenőrzés céljából a Pest 
Megyei Kormányhivatal Monori Járási 
Hivatala Népegészségügyi Osztályának 
munkatársai ellenőrzést végeztek a Köz-
ségi Gondozási Központban. Az ápolási, 
gondozási tevékenységet abból a szem-
pontból vizsgálták, hogy az megfelel-e a 
COVID-19 megelőzése céljából kiadott 
eljárásrendnek, központi jogszabályok-
nak, utasításoknak. Ellenőrizték, hogy az 
intézmény rendelkezik-e azokkal a tárgyi, 

személyi és szakmai feltételekkel, amely 
alkalmassá teszi a COVID-19 fertőzés 
esetén a fertőzöttek megfelelő ápolását, 
valamint megvalósították-e mindazokat 
az előírásokat, amelyek jelenleg érvénybe 
vannak. 

A vizsgálat során megállapították, hogy: 
- elkülönítés feltételei adottak: az izo-

lációs szobákat kialakították, abban lakó 
jelenleg nincs, külön védő és ápolási 
eszközök biztosítva vannak és ezt mind-
két épületben biztosítani tudjuk. Szükség 
esetén a személyzet munkájának átszer-
vezését kidolgozták, a fertőzött és az 
egészséges lakók külön ellátását biztosí-
tani tudják;

- a kórházból érkezők azonnali karan-
ténba helyezésének feltételei megvannak;

- veszélyes hulladékok kezelésének fel-
tételei és gyakorlati megvalósítása adott;

- a fertőtlenítő mosás feltételei adottak;
- a fertőtlenítő takarítás, a használt 

fertőtlenítőszerek minden szempontból 
megfelelnek az előírásoknak. A kilincsek, 
korlát, csapok naponta többszöri fertőtle-
nítése megtörténik. Lakószobák, folyosók 
fürdők, étkező fertőtlenítő felmosása na-
ponta többször megtörténik;

- az intézménybe való bejutás a sze-
mélyzet részére külön bejáraton szigorú 

eljárás rend szerint történik.
 Pozitívumként emelte ki az ellenőrzés, 

hogy a főbejáratnál lévő kis társalgó átala-
kításra került és fertőtlenítő helyiségként 
funkcionál. Minden csomag, áru, levél, új-
ság stb. itt kerül fertőtlenítésre (alkoholos 
fertőtlenítőszerrel), ezt követően min. 24 
óra múlva kerülhet az  adott lakóhoz, dol-
gozóhoz, vagy a raktárba. 

A dolgozók jelenléti ívvel igazolt oktatá-
sa folyamatosan zajlik.  

Az ellenőrzés mindent rendben talált, 
az intézmény megfelelően felkészült a 
COVID-19 betegek ellátására.

Köszönöm Borsányiné Szappanos Rita 
intézményvezetőnek és munkatárasainak 
a felkészülést. Nem dőlhetünk hátra, fenn 
kell tartani azt a fegyelmet, amellyel a 
bent lakók egészségét meg tudjuk őrizni.

Végezetül kérek mindenkit, aki a na-
pokban tért haza kórházi kezelésről, ope-
rációról a kórházi ágyak kötelezően előírt 
felszabadítása miatt és ellátását hozzátar-
tozói, szomszédai segítségével nem tudja 
megoldani, jelentkezzen a Polgármesteri 
Hivatal telefonszámán (383 001) vagy a 
Községi Gondozási Központ telefonszá-
mán (383 025). 

 
Varró István polgármester

Budapest, 2020. 04. 24. – Az Országos 
Mentőszolgálat és a Magyar Vöröskereszt 
Pest Megyei szervezete új típusú együttmű-
ködést alakított ki: a fennálló járványügyi hely-
zetre reagálva vöröskeresztes kollégák és 
önkéntesek teljesítenek COVID-19 mintavé-
teli ügyintézés illetve diszpécseri szolgálatot. 

A Magyar Vöröskereszt régóta, folytonosan 
és szoros együttműködésben dolgozik az Or-
szágos Mentőszolgálattal, amely például az 
elsősegély vizsgáztatások, tanfolyamok, ver-
senyek kapcsán is megmutatkozik. 

A kialakult járványügyi helyzet kapcsán 
az együttműködésünk is tovább erősödött: a 
megváltozott feladatokhoz igazodva, egymást 
támogatva vesszük fel a harcot az új korona-
vírus ellen. Ahogy az országos tisztifőorvos 
nyilatkozta, a COVID-19 vírus által okozott 
megbetegedések több mint fele a Közép-ma-
gyarországi régiót érinti, így kiemelten fontos 
a közös munkánk. Az Országos Mentőszol-
gálat Központi Irányító Csoportjánál (KICS) a 
Közép-magyarországi régió, vagyis a buda-
pesti és a Pest megyei Vöröskereszt össze-
fogásával április 4-től, már két műszakban, a 
hét minden napján önkénteseink és kollégá-
ink teljesítenek szolgálatot 8:00 és 18:00 óra 
között. Éppen most is!

A szolgálat során, az Irányító Csoport koor-
dinálásával a COVID-19 kapcsán igényelt bu-
dapesti és Pest megyei mintavételi kérelmek 
feldolgozásában dolgozunk és segédkezünk, 
illetve diszpécseri szolgálatként a mintavételt 
igénylővel vesszük fel a kapcsolatot, a min-
tavétel körülményeit, időpontját egyeztetve. 
Ezáltal kiemelten és hasznosan tudunk ösz-
szedolgozni az Országos Mentőszolgálattal, 
a jelenlegi helyzet enyhítésében, a régió fo-
kozott járványügyi kihívásait teljesítve.
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete

Vöröskereszt
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Tápiógyörgye első írásos említése 1220-ban
a Váradi Regestrumban

Tápiógyörgye történetének feltárásá-
ban alapvetően három forrásfajtára tá-
maszkodhatunk: régészeti, képi és írott, 
valamint a szájhagyomány által megőr-
zött emlékek. Mindhárom kútfő fontos 
eleme és összetevője lehet a község 
történetének, külön-külön, de egymást 
kiegészítve, alátámasztva is segíthetik a 
múlt emlékeit vizsgáló, majd azt könyv 
formájában összefoglaló kutatót. Mindez 
olyan kritikai elemzésekre is lehetőséget 
ad, melyek kizárják a téves irányba tör-
ténő elhajlást, hiszen az egymásnak el-
lentmondó források feloldása nélkül nem 
szerencsés bármit is leírni, kijelenteni. A 
történetírás legalapvetőbb kritériumaként 
nyilvántartott hitelesség betartása pedig 
csak a megfelelő források alkalmazásá-
val, minden egyes esemény bizonyíté-
kokkal történő alátámasztásával, megje-
lölésével lehetséges. Csak ily módon és 
eszközökkel érhető el a kívánt cél, a tudo-
mányos történetírás számára is felhasz-
nálható és az általános olvasóközönség 
igényét is kiszolgáló maradandó mű elké-
szítése, megírása.   

Tápiógyörgye legrégebbi, a magyar 
honfoglalást megelőző múltját kizárólag 
a régészeti forrásokból ismerhetjük meg: 
terepbejárások és ásatások segítenek 
bepillantást nyerni a képi és írott forrá-
sokkal, valamint a szájhagyomány emlé-
keivel még nem rendelkező korszakokba. 
Az első írott források csak a magyarság 
megtelepedését követően, a 13. század-
tól jelenek meg a környék történelmével 
kapcsolatban. A mai tudásunk alapján a 
középkor évszázadaiban három falu ne-
vét tudjuk meghatározni Tápiógyörgye 
határában: a névadó Györgye, valamint 
a szűkebb környezetében található Me-
gyer és Kis- vagy Füzesmegyer. A község 
a Szolnok és Káta-Bicske nemzettség 
közötti belső gyepűn feküdt, melyet a vi-
dék helynevei is bizonyítanak. Györgye 
helyén az ősi Megyer név bizonysága 

szerint nem voltak nemzetségi birtokok. 
A Megyer név törzsi birtoklást, majd kirá-
lyi birtokot őriz. E három település közül 
Györgye nevét említik először a Váradi 
Regestrum peres ügyeket tartalmazó 
jegyzőkönyvei 1220-ban, majd Megyer 
következik 1275-ben, ami ekkor Sándor 
bán szebeni és dobokai ispán birtoka, 
végül Füzesmegyer bukkan fel 1338-ban. 

Tápiógyörgye első írásos említésének 
évszáma tehát 1220, amely a község 
jelképes születési dátumának is tekint-
hető. Mindezt a Váradi Regestrumnak 
nevezett 13. századi magyar nyelvemlék 
tartalmazza, amely helyneveink és sze-
mélyneveink történetének fontos forrása, 
a nagyváradi székeskáptalan latin nyel-
vű, 1208 és 1235 között készült jegyző-
könyve a váradi székesegyházban Szent 
László sírja előtt történt istenítéletekről 
és a káptalan előtt bevallott jogügyletek-
ről. A magyar történetírás részéről óriási 
értéknek tartott, a helytörténet kutatás 
számára számos esetben mellőzhetetlen 
kortörténeti dokumentum keletkezése a 
váradi püspökség alapításának idősza-
kára, működésének kezdeti évszázadaira 
vezethető vissza.

A Magyar Királyság területén az eu-
rópai gyakorlathoz hasonlóan a 11. szá-
zadtól kezdve 1234-ig a pereket gyak-
ran istenítélet segítségével döntötték el. 
A bíró, ha nem állt rendelkezésére kellő 
bizonyíték, a felek egyikét arra kötelezte, 
hogy tüzesvaspróbának vesse alá magát. 
Könyves Kálmán király törvénye szerint 
mindössze 15‒20 egyházi intézményben: 
székesegyházban és nagyobb prépost-
ságban tarthattak istenítéleti szertartást. 
Közéjük számított a váradi székesegyház 
is. Kanonokjai feljegyzéseket készítettek. 
Zömmel azokat a peres ügyeket örökítet-
ték meg, amelyekben tüzesvaspróbára 
vagy ritkábban esküre került sor. Mel-
lettük magánjogügyleteket is írásba fog-
laltak. Amit ezekből a feljegyzésekből 
évszázadok múltán a székesegyház sek-
restyéjében megtaláltak, összegyűjtöttek 
és az istenítélettel kapcsolatos szertartás 
szövegével együtt 1550-ben Kolzsváron 
Ritus explorandae veritatis ... címen  ki-

nyomtattak, azt nevezzük Váradi Jegyző-
könyvnek. Mindez Fráter György váradi 
püspöknek köszönhető, aki a dokumentu-
mok történeti becsét felismerve, a váradi 
székesegyház levéltárából lemásoltatta 
és saját költségén kinyomtatva megmen-
tette az enyészettől. A kiadás alapjául 
szolgáló kézirat a 17. században elkalló-
dott, de a nyomtatvány néhány példánya 
a mai napig megmaradt. 

A Váradi Regestrum 389 olyan jogeset 
latin nyelvű leírását tartalmazza, amelyet 
a nagyváradi székesegyházban, illetve a 
káptalan előtt folytattak le. E társadalom-, 
jog-, és művelődéstörténeti szempontból 
különösen fontos dokumentum várnépek, 
várjobbágyok, udvarnokok, hospesek, 
és mások jogállásával kapcsolatos stá-
tuspereket, illetve különféle magánjog-
ügyleteket (pl. végrendelet) és kihágási 
ügyeket (lopás, gyújtogatás, leányrablás, 
kuruzslás stb.) tartalmaz. Az itt található 
több mint 700 helynév és mintegy 2500 
személynév révén a magyar nyelv- és 
névtörténetnek is igen becses formája. A 
nevek nagy része a várad környéki tele-
püléseket jelöl, de találhatók a szövegben 
helynevek az ország szinte egész terüle-
téről, több mint negyven vármegyéből és 
várispánságból. Sok olyan ősi, ma már 
nem létező helynév van benne, amely 
először és utoljára csak itt fordul elő. 

Tápiógyörgye első írásos említésé-
nek a Váradi Regestrumban fellelhető 
1220-as évszáma a legutóbbi évtizede-
kig nem volt ismert a község történetével 
foglalkozó tudományos szakemberek, 
helytörténész kutatók számára. Mindezt 
alátámasztja, hogy az általuk készített 
tanulmányok, falutörténeti leírások, vár-
megyei kimutatások és egyéb megjelent 
publikációk, nagyon sokáig kivétel nélkül 
későbbi ‒ többnyire az 1496-os, 1499-es 
évszámokat ‒ adatokat szolgáltattak a 
település első írásos említésére vonatko-
zóan. A helyzet tisztázását Bihari József, 
szülőfaluja történelmének legfőbb histori-
kusa vállalta föl, aki „Ezredévi gondolatok 
és dokumentumok a község helytörténe-
ti kutatásához” című, a Faluújság 2000. 
márciusi számában megjelent írásában 

Váradi székesegyház a középkor évszádaiban
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emlékezett meg a Váradi Regestrum hely-
neveiről, benne Györgye falu 1220. évi 
említéséről:

 „Györgye falu neve 1220-ban fordul elő 
a fenti latin szöveg szerint, melynek ma-
gyar fordítását Dr. Visnyei Lajos kanonok-
plébános úr végezte, s ezúton köszönöm 
meg munkáját, és fr. Varga Imre Kapiszt-
rán rendházfőnök úrnak, aki K. Fábián 
Ilona: »A Váradi Regestrum helynevei« 
tanulmány alapján sok értékes anyaggal 
bővítette eddigi ismereteinket, pontosítot-
ta a latin szöveg magyarra való fordítását: 
»Cheuz faluban lakó Petrus és szomszédai 
lopással vádolták meg az ugyanazon falu-
ban lakó Vitalist. Őket Demetrius alispán, 
a király parancsából kivallatva, a Gyurge 
faluból való Vrman poroszlóval Váradra 
küldte, ahol az előbb említett Vitalis, miu-
tán vitte a vasat, odafutott a templomhoz, 
mondván, hogy megégett. A fent mondott 
Vrman ezért eladta Vitalist feleségével, le-
ányaival, szolgálójával és szolgálójának fi-
ával, valamint minden jószágával Martinus 
fiának Laurentiusnak.« 

Ez történelmileg vitathatatlan dokumen-
tuma annak, hogy Györgye 1220-ban már 
lakott helység, csak a régészek, történé-
szek nem ismerték ezt az adatot. Ponto-
sabban ismerhették, csak félrevezette a 
történészeket is, meg szerintem a Györ-
gyét addig kutatókat az a tény, amit én 
is csak 2000 februárjában Kucza Péter 
úr nagyon értékes könyvtárában, gyűjte-
ményében tudtam meg Nagykátán, hogy 
tudniillik 1898-ban a Szent István Társulat 

Tudományos és Irodalmi Osztálya Buda-
pesten kiadta »A Váradi Regestrum x x x 
értelmezi Kandra Kabos« című könyvet, 
amelyben a szerző a következőképpen 
fordította a 189. számú jegyzőkönyvet: 
»Cheuz-falusi Péter és vidékbeliek azon 
helységbe való Vitalist lopásról vádolák. 
Dömöör udvarbíró, a király meghagyásá-
ból kihallgatván őket, Gyürge faluba való 
Ormány nevezetű pristáldus kíséretében 
Váraddá küldé őket, hol a szóban forgó 

Vitalis hordozván a vasat, az egyház-
ba menekedék, mondván, hogy megsé-
rült. Erre az említett Ormán eladá Márton 
fia Lőrincznek Vitalist feleségestül és leá-
nyaival és szolgáló leányával és szolgáló 
leányának fiával és minden vagyonával«. 
Kandra Kabos szerint Gyurge = Győr, 
amely ma puszta Zsadány és Sarka Ke-
resztúr között, ‒ írja 1898-ban. Borovszky 
és a későbbi kutatók: földrajztudósok, 
nyelvészek, egyháztörténészek, Pesty 
Frigyes kéziratos gyűjteményének feldol-
gozói egyértelműen a mai Györgyével-
Tápiógyörgyével azonosítják, a legújabb 
kutatások is ezt erősítik, állítják.” 

A fenti sorokban is szereplő, K. Fábián 
Ilona által elkészített „Váradi Regestrum 
helynevei” című, a Szegedi Középkorász 
Műhely által 1997-ben megjelentett tanul-
mány egyértelműen kimondja, hogy az 
1220-ban feltüntetett „Gyurge” helynév 
a mai Tápiógyörgye határában létezett 
középkori faluval azonos. Ezek alapján 
mi is biztosan kijelenthetjük, hogy a köz-
ség első írásos említésének évszáma 
1220, amely jóval fölülírja a kutatók által 
korábban kezelt kronológiai adatokat. Tá-
piógyörgye 800 éves írott történelmének 
persze ez csak egyetlen kiragadott dátu-
ma, amely után számos már feldolgozott, 
publikált esemény követi egymást, rend-
kívüli gazdagsággal felruházva a község 
történelmének irodalmát.

Németh Csaba

A Torockó Baráti Társaság hét fős kül-
döttsége, Tápiógyörgye csallóközi test-
vér-települését képviselő nagymegyeri 
barátaival ‒ a Nagymegyer és Vidéke 
Polgári Társulás tagjaival ‒ együtt emlé-
kezett Gróf Esterházy János (1901‒1957) 
felvidéki mártír politikusra a Rákóczi Szö-
vetség által 2020. március 8-án, Budapes-
ten, az Országház felsőházi üléstermében 
rendezett emlékműsor keretében.

A Rákóczi Szövetség minden évben 
Esterházy-díjat adományoz olyan sze-
mélyeknek és intézményeknek, akik és 

amelyek a felvidéki magyar közössé-
gek szolgálatában kiemelkedő tevé-

kenységet fejtettek ki, illetve a mártír sorsú 
politikus szellemi örökségének megőrzé-
séért és megismertetéséért példamutató 
munkát végeztek. Az idei emlékünnep-
ség keretében Esterházy-díjban része-
sült Bíró László, római katolikus püspök 
és Frantiṧek Lízna, csehországi jezsuita 
szerzetes pap.

A tápiógyörgyei egyesület 2016 óta 
követi szoros figyelemmel a külhoni ma-
gyarság megmaradási törekvéseit fő cél-
kitűzésként szolgáló Rákóczi Szövetség 
tevékenységét, támogatja az általa indí-
tott Magyar Iskolaválasztási Programot. 
Az utóbbi kezdeményezés 2004 óta zajlik 

annak érdekében, hogy minél több kül-
honi család merje vállalni gyermeke ma-
gyar tannyelvű iskolába íratását, vállalva 
ezzel a magyar közösség megmaradását. 
Mindez a Felvidéken indult és az ott elért 
pozitív eredmények alapján – a szlováki-
ai magyar iskolakezdők száma az utóbbi 
hat évben stabilizálódott – terjesztette ki a 
Szövetség a programot olyan erdélyi, kár-
pátaljai és délvidéki területekre, ahol az 
asszimilációs folyamatok felgyorsultak. Az 
ösztöndíj értéke 10 ezer forint diákonként, 
amit támogatási szerződés keretében ve-
hetnek át az iskolakezdők szülei. A beirat-
kozási program mögött nagyszabású tár-
sadalmi összefogás jött létre. A támogatók 
között több száz magyarországi önkor-
mányzat, civilek, közéleti személyiségek 
és alapítványok sorakoztak fel.

A Torockó Baráti Társaság, Tápiógyör-
gye Község Önkormányzata, valamint 
több magánszemély adományának kö-
szönhetően 2020-ban 11 magyar nemzeti-
ségű gyermek ösztöndíjának támogatását 
sikerült közösségünk részéről biztosítani, 
ezzel érdemben hozzájárulni a külhoni 
magyarság megmaradásához.

Esterházy János kultuszának ápolása 
annak a szellemiségnek a része, amely a 
fent nevezett gyakorlati tevékenységnek 
az elvi alapját képezi.

Németh Csaba

Gróf Esterházy János felvidéki mártír politikusra
 emlékeztünk az Országházban



A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, vala-
mint „A koronavírus miatti új munkarend 
bevezetéséről a köznevelési és szakkép-
zési intézményekben” című 1102/2020 
(III. 14.) Korm. határozat alapján 2020. 
03. 16-tól iskolánkban is bevezettük a 
tantermen kívüli, digitális munkarendet.

Az új munkarendben a tananyag kije-
lölése, ellenőrzése és támogatása a pe-
dagógusok és a tanulók online kapcso-
latában történik. Ezt úgy alakítottuk ki, 
hogy az alkalmas legyen a tanuló tanul-
mányi követelményeinek teljesítésére.

A tantermen kívüli digitális munkarend 
bevezetésének előkészítésére 2020. 
március 14-16. (péntek – hétfő) elegen-
dő volt iskolánkban. Ezúton köszönöm 
meg kollégáim rugalmas hozzáállását az 
új rendhez és a szülők támogató, együtt-
működő biztatását.

Az első héten minden osztályfőnök, 
szaktanár a rendelkezésére álló online 
lehetőségeket felhasználva kereste meg 
a tanulókat és tájékoztatták őket, hogy a 
következőkben mi lesz az a digitális fe-
lület, melyen az adott tantárgy oktatása 
történik.

Kollégáimmal új időbeosztásokat ala-

kítottunk ki, melyben vannak az órarendi 
kereteknek megfelelő, úgynevezett kon-
taktórák, amelyek idején a tanár és diák 
online módon kapcsolatba tud kerülni, 
biztosítva mindkét részről az elérés lehe-
tőségét. A kontaktórák száma nem min-
dig egyezik meg az eddigi óraszámmal 
a tanulási folyamat hatékonyabbá tétele 
érdekében.

Vannak olyan tantárgyak, melyek eb-
ben az órarendben nem szerepelnek, 
ezekben az esetekben a szaktanár be-
adandó feladatot, projektmunkát jelöl ki 
a tanulóknak, akiknek ezeket a feladato-
kat kell határidőre elkészíteniük. A diá-
kokat valamennyi tantárgyból értékeljük, 
figyelembe véve a tantárgy sajátosságait 
és az új digitális módszerek adta lehető-
ségeket. A gyermekek számítógép előtt 
töltött idejét optimalizálni kívánjuk, a 
személyes kapcsolattartást elsősorban a 
délelőtti órákra terveztük.

Az értékelésének rögzítése továbbra 
is a KRÉTA naplóban történik és a házi 
feladatokat is itt adjuk közre. Ez az el-
sődleges, teljesen hivatalosnak tekinthe-
tő felület. Természetesen a személyes 
ismeretátadás más platformon zajlik, 
úgymint Zoom, Messenger. 

Kedves Tanulók! 
Az elmúlt hetekben megtapasztaltuk 

többségetek felelősségteljes, komoly 
hozzáállását, ezt továbbra is szeretnénk 
kérni tőletek. Kapcsolódjatok be lehető-
leg minden online tanórába, végezzétek 
el a tanáraitok által adott feladatokat. 
Bízunk bennetek! A tanévet ebben a for-
mában is tudjuk folytatni, és ti sikeres 
tanévet fogtok zárni. 

Továbbra is kérjük a Szülők támoga-
tó segítségét. Ebben a helyzetben még 
nagyobb figyelemmel kövessék gyerme-
keik tanulmányait, otthoni tanulásukat, 
felkészülésüket.

Iskolánk továbbra is rendszeres tájé-
koztatással segíti a szülőket, a tanuló-
kat. A hivatalos információkat a KRÉTA 
naplóban és az iskolai Facebook oldalon 
is megjelenítjük. 

Kérdésekkel az osztályfőnökökhöz 
vagy az iskola vezetőségéhez lehet for-
dulni.

Kérünk mindenkit együttműködésre, 
türelemre, összefogásra.

Vigyázzunk egymásra!
Juhász Attila

tagintézmény-vezető
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Digitális tanrend a györgyei iskolában

Bár az iskola falai között sajnos meg-
állt az élet, a nyolcadikos diákok szá-
mára mégis nagyon izgalmas időszak a 
május eleje, hiszen akkor kapták kézhez 
a középiskolai felvételi értesítőket. 

Nyolcadikos osztályfőnökként és egy 
végzős diák szülőjeként is nagy öröm 
és büszkeség számomra, hogy legtöbb 
tanulónk az általa leginkább vágyott is-
kolába, szakra nyert felvételt. 

Összesen 32 nyolcadikosunk van az 
idei tanévben. Gimnáziumban 6 fő foly-
tathatja tanulmányait, 1 tanulónk a Varga 
Katalin Gimnázium Arany János Tehet-
séggondozó Programjába került be, 5 fő 
pedig a Széchenyi István Gimnázium-
ban tanulhat tovább. 

Szakgimnáziumba, technikumba, amit 
régebben szakközépiskolaként ismer-
hettünk, 21 fő nyert felvételt, többek kö-
zött a Pálfy-Vízügyi Szakgimnáziumba 
és az újszászi Rózsa Imre Középisko-
lába. Szakiskolában 5 diákunk tanulhat 
tovább. A beiratkozáshoz a középiskolák 
küldik a tudnivalókat. 

A kollégáim nevében is sok sikert kívá-
nok a továbbtanuláshoz. 

Jelenleg úgy tűnik, hogy nem tudunk 
hagyományos ballagási ünnepséget 
szervezni iskolánkban, de remélem, si-
kerül majd elbúcsúzni a gyerekektől.

Juhászné Ulviczki Zsófia

Középiskolai 
felvételi 

eredmények
Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde 

2020. március 16-tól zárva tart, de gyer-
mekfelügyeletet ellát, valamint óvodán 
kívüli nevelő-oktató és mini bölcsődei 
gondozó-nevelő munka is megszervezés-
re kerül. A gyermekfelügyelet biztosított 
minden olyan egészséges, fertőző beteg-
ségben nem szenvedő gyermek számára, 
akinek a szülője vagy más törvényes kép-
viselője – munkavégzés, vagy más ok mi-
att – ezt igényli. A gyermekfelügyelet ideje 
alatt is változatos sokszínű tevékenysége-
ket biztosítunk óvodás és mini bölcsődés 
gyermekek számára: anyanyelvi-, művé-
szeti-, mozgásos tevékenységet stb….

Húsvét közeledtével a megszokottól 
eltérő módon az intézmény dolgozói az 
óvintézkedés szabályait betartva – hús-
véti meglepetésekkel kedveskedtek vala-
mennyi intézménybe járó gyermeknek. 

Az intézmény dolgozói alkalmazkodtak 
a váratlanul kialakult helyzethez, hiszen 
közös a felelősségünk abban, hogy a 
családi nevelést a szokásostól eltérő for-
mában és tartalommal segítsék az óvoda-
pedagógusok és a kisgyermeknevelő oly 
módon, hogy a gyermekek számára mind-
ez a legkevesebb nehézséget jelentse és 
élményekkel teli legyen. (A hét témájához 
kapcsolódó offline játékok, interaktív tevé-
kenységek, pedagógiai tudatossággal át-
gondolt linkek, kézműves ötletek, mesék, 
versek bábozása, bábok készítése, stb…) 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a csalá-
dok fontosnak tartják a gyermekeik napi 
tevékenységekben való részvételét, hi-
szen sok-sok pozitív visszajelzést kapunk, 
érezhető, hogy várják a napi feladataján-
lásunkat. Lelkesedéssel tölti el az óvoda-
pedagógusokat és kisgyermeknevelőt, a 
szülők pozitív megerősítése, köszönete 
és az elkészült játékeszközök, kézműves 
munkák fotói, a bábot készítő családokról, 
elsajátított versekről, mondókákról, dalok-
ról készített videoűzenetek. Köszönjük! 

Kedves Szülők! Kitartást sok-sok türel-
met kívánok minden Kedves Családnak a 
mielőbbi találkozás reményében:

Lesták Péter Jánosné 
intézményvezető

Óvodai és Mini Bölcsődei nevelés 
megszervezése

koronavírus-járvány idején
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Katolikus egyházközségünk 
négy éve működteti a KARI-
TÁSZ helyi segélyszerveze-
tét. 2018-ban, helyben végzett 
önkéntes munkánk elnyerte a 
CARITAS HUNGARICA díjat. 
Ez egy országosan elismert 
díj, tehát Tápiógyörgye kari-

tászcsoportja is része egy vi-
lágszervezetnek, a Katolikus 
Karitásznak. 

Folyamatosan pályázunk 
élelmiszerre, és a Váci Kari-
tászközpont által biztosított el-
látásra. Főként kisgyermekes 
családokat és több gyermekes 

családokat tudunk támogatni, 
jó minőségű bébiétellel, ital-
lal, kekszfélével, vitaminnal,  
egyszer egy évben DM pe-
lenkával, télen tűzifával, időn-
ként felnőtt élelmiszerrel stb. 
A központi segítség kétszer 
egy évben kiegészül a kato-
likus templomban meghirde-
tett adventi és nagyböjti élel-
miszergyűjtéssel, és tovább 
dolgozunk azon, hogy ősszel 
a terményáldás kapcsán le-
adott terményeket átadhassuk 
támogatott családjainknak. A 
jelenlegi krízishelyzetben is 
működik helyi karitászcsopor-
tunk. Áprilisban, több száz-
ezer forint értékben tudtunk jó 
minőségű DM pelenkát átadni 
kisgyermekes családoknak, 
nagycsaládoknak burgonyát, 

Béres cseppet, almalevet.
Megköszönöm minden kari-

tász munkatársam segítségét, 
a külső segítőkét is! Külön 
köszönöm a helyi önkormány-
zat Szociális Bizottságának 
együttműködését az adomá-
nyok átadásánál. Embertől 
emberig! – a katolikus karitász 
szellemiségében továbbra is 
igyekszünk segíteni mindazo-
kat, akiket lehetőségeinkhez 
mérten, segíteni tudunk.

Köszönettel és üdvözlettel
Kozma Lászlóné  

  karitászcsoport vezető

(Megjegyzés: Az adomány-
átadásról készült felvétel köz-
zétételét előzetesen engedé-
lyezték az adományozottak. 
Köszönjük hozzájárulásukat!)

Hírt adunk a Tápiógyörgye Szent Anna
Karitászcsoport működéséről

Dr. Varga Imre P. Kapisztrán ferences ren-
di szerzetes, Tápiógyörgye község szülötte 
sokak számára ismert és tisztelt egyházi 
személyiség, aki munkássága és érdemei 
elismeréseként az elmúlt márciusban ma-
gas rangú állami kitüntetésben részesült.  A 
Ferences Rendtartomány oldalán az alábbi 
tudósítás olvasható az eseménnyel kap-
csolatban: „Március 15-én dr. Varga Imre 
P. Kapisztrán ferences szerzetes, teológus, 
a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium 
és Kollégium lelki igazgatóhelyettese, a 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főisko-
la főiskolai tanára az evangéliumi értékeket 
példaadó módon közvetítő több évtizedes, 
sokoldalú szerzetesi és tanári szolgálata, 
valamint az embert önmaga megismerésén 
keresztül a belső összhangra vezető men-
tálhigiénés segítségnyújtás megszervezé-
se elismeréseként a magyar érdemrend 
lovagkeresztje, polgári tagozata kitüntetést 
kapott Magyarország Köztársasági elnöké-
től. A kitüntetéshez szívből gratulálunk Ka-
pisztrán testvérnek!”

Faluújság szerkesztősége

Kitüntetést kapott 
Varga Kapisztrán OFM

A Székely Nemzeti Tanács által 2019-
ben indított polgári kezdeményezés célja 
az Európai Unió területén megtalálha-
tó, őshonos nemzeti kisebbségek által 
lakott régiók ‒ például a Székelyföld ‒ 
támogatása volt. A kezdeményezés si-
keréhez egy év alatt hét európai uniós 
tagállam területén összesen egy millió 
aláírást kellett összegyűjteni, amelynek 
határideje 2020. május 7. volt. Az alá-
írások összegyűjtése esetén az Európai 
Bizottságnak saját szabályzata alapján 
kötelező foglalkoznia a benyújtott kére-
lemmel, melynek lényege, hogy az adott 
régiók az Unió által kiírt pályázatokat, 
egyéb pénzügyi forrásokat közvetlen 
csatornákon elérhessék, ezáltal az ott 
élő őshonos nemzeti kisebbségekkel 
szembeni hátrányos megkülönböztetés 
megszűnjön, megmaradási törekvéseik 
támogatást nyerjenek. A kezdeménye-
zéshez számos kulturális szervezet, 
egyesület mellett a tápiógyörgyei Toroc-
kó Baráti Társaság is csatlakozott, amely 
tagjainak és külsős szimpatizánsainak 
segítségével közel 1100 aláírást tudott 
papír alapú íveken összegyűjteni és az 
illetékes szerveknek eljuttatni. Sajnos a 
koronavírus járvány okozta szigorítások 
miatt a gyűjtés papír alapon nem folyta-
tódhatott tovább, és csak az online alá-
írások megtételére maradt lehetőség, 

amely nagyban gátolta a kezdeménye-
zés sikerét. A Székely Nemzeti Tanács 
időközben a krízishelyzetre való tekin-
tettel a határidő meghosszabbításának 
kérelmével fordult az Európai Bizottság-
hoz, amelynek jelenleg a válaszát várja. 
A Torockó Baráti Társaság a kezdemé-
nyezés végső kimenetelétől függetlenül 
szeretne köszönetet mondani mindazok-
nak, akik a felkérésére online vagy pa-
pír alapú aláírással segítették a Nemzeti 
Régiók ügyét és ez által a határon túli 
magyarok szülőföldön való megmaradá-
sának esélyeit.

Németh Csaba

Ezeregyszáz aláírással
a nemzeti régiókért
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Döbbenet volt az első érzés, amit annak 
hallatán éreztem, hogy „Írj egy cikket!”.Én? 
Miről? Mikor az agyam nulla, sokszor már 
meg se szólalok egy társaságban – ha egy-
általán eljutok – nehogy valami bődületes 
mondat hagyja el a számat.

Két kislány – egy 10 hónapos és egy 3 
éves – anyukájaként kezdtem bele ebbe a 
cikkbe, s elsősorban szánom hasonló cipő-
ben járó szülőtársaimnak, hogy érezzétek  
nem vagytok egyedül. Függetlenül attól, 
hogy hány kisgyermeket neveltek. Fogadjá-
tok szeretettel!

Az anyaságnak arról az oldaláról szólnék, 
amit szerintem a szaksajtó nem eléggé em-
leget és maguk a kisgyerekes anyukák sem 
nagyon mernek elmondani még egymásnak 
sem, mert azt gondolják ez a saját takargat-
ni való problémájuk, küzdelmük pedig olyan 
sokszor jól esne kimondani. Kimondani 
azt,hogy van amikor úgy érzed belefulladsz 
a mindennapokba. Mikor megfordul a fe-
jedben, hogy a saját gyerekeid egy ellened 

szőtt összeesküvés részei. Amikor ha meg-
feszülsz sem tudsz eleget tenni, sem mentá-
lisan, sem fizikailag azoknak az igényeknek, 
elvárásoknak, mikről korábban azt gondol-
tad, hogy szülőként ki kell elégítened. Pedig 
nem! 

Anyaként gyakran érzem, hogy kételyek 
között lavírozok. Jó-e, hogy ezt vagy azt 
engedtem, tiltottam, így vagy úgy magyaráz-
tam el, vagy épp hagytam rá. Szerintem az 
egész gyereknevelés egy hatalmas nagy lut-
ri. Nem tudod, hogy amit csinálsz jó-e, elég 
jó-e a csemetédnek ahhoz, hogy talpraesett, 
értékes ember cseperedjék belőle. Van ami-
ben teljesen biztos vagyok, hogy jó ahogy 
van, van amiben egyáltalán nem. 

Nehéz volt belátnom, hogy a fogaskere-
kek a fejemben már nem olyan gördüléke-
nyek, mint korábban. Miért is lenne, mikor 
86 cm feletti emberrel a korábbihoz képest 
alig kommunikálok. S akkor jönnek az ilyen 
és ehhez hasonló aranyköpések:„Te is min-
dig állandóan azt akarod, amit te akarsz!” – s 

közben komoly arcot vágva nevelem a gye-
reket. Ő meg van, hogy azt mondja hisztis 
vagyok. S bizony igaza van. Számomra a 
gyerek a legjobb tükör. Akkor is amikor azt 
kérdezi, hogy: „Anya, megyünk valahova?” 
– pedig csak a két hete nyűtt itthoni tréninge-
met cseréltem le. Tőlük tanulom a legfonto-
sabb dolgokat. A puszta lét örömét. A tiszta-
ságot, a bizalmat. Az őszinteséget. Őszinte 
a dac, az öröm, az ölelés. Hogy most még 
haragszik, de holnap már nem. Hogy legyek 
rugalmas. Nehéz volt elhagynom azokat az 
elvárásokat, amiket még érkezésük előtt 
hoztam.  S mégis minden nehézség ellenére 
úgy gondolom, hogy akárhogy is csináljuk az 
a sajátunknak pont úgy jó, ahogy van. Mert 
minden küzdelem ellenére lehozod azt a 
napot, s annak a gyereknek úgy jó,ahogy te 
csinálod. 

Ha már csak egy valaki rátalált magára a 
sorok között megérte, s nem volt haszonta-
lan megírni.

Lányi Bernadett

Az Én történetem - Lányi Bernadett

Minden kedves györgyei lakos megle-
pődhetett, amikor május elsején – bár nem 
a szokott módon – a zenés ébresztő dalla-
mait hallhatta. Büszke vagyok arra, hogy 
egy ilyen kreatív csapat tagja lehetek. Itt 
mindig kipattannak jobbnál jobb ötletek! 
Annyi minden elmarad most a vírushely-
zet miatt, így nagyon hálás vagyok Bálint 
Attilának és Visnyei Lászlónak, hogy kivi-
telezték ezt a meglepetést! Többekkel be-
szélgetve kiderül, hogy mások is nagyon 
örültek, hogy a hagyományt egy világjár-
vány sem képes megállítani!

Nagyon sajnáljuk, hogy a május 30-ára 
– falunk 800 éves fennállásának ünneplé-
sére – tervezett programok elmaradnak. 
Így tehát a 2017. évi zenekari találkozóhoz 
hasonló zenei esemény sem kerül meg-
rendezésre. Bízunk benne, hogy a nyár 
folyamán enyhülnek a rendelkezések, és 

zenélhetünk együtt. Addig is Tatai József 
karmesterünk kezdeményezésére egyéni 
szólampróbákat tartunk. Az online próbák 
segítenek bennünket abban, hogy így is 
gyakorolhassunk, ne legyen túl nagy a ki-
maradás! Tesszük ezt legfőképpen a zene 
szeretete miatt! Bevallom én azért is, mert 
remélem, hogy szeptemberben már a gyö-
nyörűen felújított zeneiskolánkban próbál-
hatunk, és ciki lenne úgy ott ülni, hogy meg 
sem szólal a hangszerem. 

Idén zenekarunk fennállásának 50. év-
fordulója van. Erre az alkalomra a Falunap 
idejére terveztünk koncertet, ünnepséget. 
Hogy fog ez megvalósulni? Mondjuk úgy, 
hogy ez a jövő zenéje. Addig is, míg ked-
ves közönségünknek élő koncertet nem 
adhatunk, kívánunk mindenkinek erőt, 
egészséget!

Füle Zsuzsanna

Fúvószenekarunk hírei

A hagyományos május elsejei ébresztő rendhagyó felállásban

Újabb kiadvánnyal gazdagodott a Pest 
megyei értékek tára. A Tápió mente szom-
szédságában található Galga menti tele-
pülés dokumentált népdalos és népzenei 
hagyománya, illetve a megalakult hagyo-
mányőrző csoport múltja már közel egy 
évszázadra vezethető vissza.

A népviseletéről, népszokásairól is is-
mert településen a hagyományőrzés ki-
emelt fontossággal bír és mindezeket a 
népművészeti értékeket igyekeznek ge-
nerációról-generációra átadni, illetve meg-
mutatni a településen túlról érkezőknek is 
számos rendezvényükön, mint például az 
évek óta minden évben megrendezésre 
kerülő „Lecsót a Keceléből” elnevezésű 
hagyományőrző fesztiválon, ahol többek 
közt az egyik legfőbb turistalátványosság 
a híres „Zsámboki lakodalmas” előadása.

tapiokultura.hu  

Könyvajánló
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Tápiógyörgye község kevés olyan spor-
tolóval büszkélkedhet, aki felnőttként az 
első osztályú országos bajnokságokban is 
helyt állt, majd túl a negyvenen, a masters 
kategóriában nemzetközi mércével tekint-
ve is kimagasló érdemeket szerzett, konk-
rétan európai és világbajnok lett. Marton 
Endre Tápiógyörgye szülötte régóta Buda-
pesten él, de családja és fiatalkori emlékei 
máig szorosan a falunkhoz kötik. A vele 
készített interjúból megismerhetjük spor-
tolói pályafutásának legfontosabb állomá-
sait, amely az őt közelebbről ismerőknek 
némi nosztalgiázásra is lehetőséget ad. 

A bevezető néhány mondatban szá-
molj be légy szíves a tápiógyörgyei kö-
tődésedről, gyermekkorodról, a felnőtt 
civil életedről! 

1971. születésemtől  éltem szüleimmel 
Tápiógyörgyén. Oda jártam általános is-
kolába, Dömők Istvánné, Eszti néni volt 
az osztályfőnököm, férje, Pista Bácsi pe-
dig a tornatanárom. Játszottam az iskola 
kézilabda csapatában és a kispályás foci 
csapatában is. Azt hiszem itt szerettem 
meg magát a sportot! Sokat jártam akko-
riban futni, strandra úszni és teniszezni is, 
jó visszaemlékezni ezekre az időkre. Kö-
zépiskolai tanulmányaim Budapestre szó-
lítottak, így a sport is. Azóta Budapesten 
élek, a gasztronómia területén dolgozom, 
séfként több étterem konyháját vezettem 
már. 

Hogyan ismerkedtél meg a súly-

emelő sportággal? Miért éppen ezt a 
sportfajtát választottad? Nem féltett a 
családod a túlzott megterheléstől, le-
hetséges sérülésektől?

Unyi Sándor barátom és volt szomszé-
dom vitt le Szolnokra először súlyemelő 
terembe Matyi Bácsihoz (Apáti Márton), ő 
volt Sanyi régi edzője. Emlékszem olyan 
izomlázam volt az első edzésektől, hogy 
a buszra sem tudtam felszállni, inkább 
gyalogoltam az állomástól a Tisza partig. 
Kispál Gábor barátomat is átcsábítottam 
az atlétikából súlyt emelni, együtt jártunk 
vonattal Györgyéről Szolnokra. Ahogy jöt-
tek az eredmények annál jobban megsze-
rettem ezt a sportot, azóta rabja vagyok. 
Szüleim természetesen féltettek a terhe-
léstől, sérülésektől, Anyukám és testvé-
reim a mai napig. A versenysport velejá-
rója a sérülés, súlyemelésnek különösen 
a térd- és vállsérülések. Sajnos a térdeim 
nekem sem jók már.   

Milyen egyesületeknek voltál a tagja? 
Melyek voltak a legnagyobb sikereid az 
ifjúsági és a felnőtt bajnokságokban?  
Volt-e esélyed valaha kijutni nagyobb 
világversenyre vagy az olimpiára?

A Szolnoki MÁV MTE-ben kezdtem, 
rövid ideig a Ceglédi Vasutasoknál vol-
tam, majd az MTK-VM-hez igazoltam, itt 
töltöttem legtöbb időt és itt értem el fiatal 
korom legjobb eredményeit is. Ifjúsági 
eredményeim: Magyar Bajnoki II. helye-
zett, csapattal Magyar Bajnoki I. helyezett, 
több nemzetközi helyezés. Felnőttként: 
Magyar Bajnoki III. helyezett. A rendszer-
váltás után, látva a változásokat inkább a 
szakmámban láttam a jövőmet, így a súly-
emelés hivatásból hobbivá alakult. Sajnos 
olimpiára nem volt esélyem.       

Mi viszi rá az embert, hogy negyven 
éves kora fölött is versenyszerűen űzze 
ezt a sportágat? Milyen sikereket értél 
el szeniorként? 

A versenysport, ha nincs komolyabb 
sérülésed, a visszavonulás után is az 
életed részévé válik. A mindennapi edzé-
sek, sporttársaid, ismeretségeid mind a 
sportodhoz kötnek. Amikor munka, család 
mellett csinálod, idősebben, sokkal nehe-
zebb egy szintet elérni, de mivel ebben 
a korban már kevesebben űzik verseny-
szerűen, így reálisabban elérhető egy 
nemzetközi eredmény. Hozzáteszem így 
sem egyszerű, hosszabb felkészülés, ki-
tartás és sérülésmentes időszak kell hoz-
zá. A súlyemelésben 35. évtől kezdődik a 
masters kategória. 2010-ben indultam elő-
ször Európa Bajnoki masters súlyemelő 
versenyen Linzben, itt 85 kg-os súlycso-
portban 8. lettem. Aztán 2012. Lemberg, 
Masters Világbajnokság  2. helyezés; 
2014. Kazincbarcika, Masters Európa Baj-
nokság 2. helyezés; 2015. Bangor, Mas-
ters Európa Bajnokság 1. helyezés; 2015. 
Rovaniemi, Masters Világbajnokság 1. he-

lyezés; 2017. Halmstad, Masters Európa 
bajnokság 1 hely; 2017. Halmstad, Eleiko 
International Masters Open 1. hely; 2018. 
Masters Európa Bajnokság, Budapest 2. 
helyezés. A tavalyi évet sérülés miatt ki-
hagytam, az idei korona vírus miatt sajnos 
szintén kimarad, a jövő évet még nem tu-
dom.  

Mióta foglalkozol edzősködéssel? Ez 
milyen kihívásokat jelent számodra? 
Miből tevődnek így össze a minden-
napjaid?

2017-ben végeztem el az edzőit, azóta 
foglalkozom utánpótlás versenyzőkkel, 
crossfit sportolóknak is tartok súlyemelő 
edzéseket. Az edzősködést munka mellett 
folytatom, heti 3 alkalommal. Jelenleg 16 
éves fiúkat edzek, versenyeztetek, termé-
szetesen ilyenkor én is aktívan mozgok, 
bemutatom a különböző gyakorlatokat, 
majd én is elvégzem az aznapi edzéster-
vemet. Úgy látom, tetszik nekik, hogy az 
„Öreg” is csinálja.

Összességében sikerült megvaló-
sítanod a sport területén az álmaidat? 
Esetleg van benned hiányérzet? Van 
valami, amit másképp csinálnál, ha új-
raszülethetnél?

Úgy gondolom, ami erőmből futotta azt 
megtettem ezért a sportért. Minden spor-
tolónak az olimpia bajnoki cím a csúcs, 
de tudom, hogy ez csak keveseknek ada-
tik meg. Elégedett vagyok az eredmé-
nyeimmel, nincs bennem hiányérzet, az 
edzősködés, tanítványaim eredménye is 
ugyan olyan öröm számomra. Ezt a sport-
ágat választanám most is, ha még egy-
szer fiatal, kezdő lehetnék. Örülök, hogy 
még tudok edzésekre járni, tudok edzése-
ket tartani. 

Mit javasolsz az ifjú titánoknak? Ho-
gyan kezdjenek hozzá a sportághoz? 
Mire figyeljenek leginkább?

Mindenképpen hosszú kitartást, mivel 
az eredményért keményen kell küzdeni 
és sokára érik be. A saját eredményeiket a 
nemzetközi eredményekhez hasonlítsák, 
mert így kapnak tiszta képet róla. Nép-
szerűsítsék ezt a sportágat. Bízom ben-
ne, hogy lesz köztük olyan versenyző, aki 
még az olimpiáról hoz ennek az ország-
nak érmet, mindegy milyen színűt. 

Végezetül, milyen kapcsolatod ma-
radt szülőfaluddal, Tápiógyörgyével? 
Követed az itthoni eseményeket? A 
családi hozzátartozóidon kívül marad-
tak meg régi barátságok?

Nagyon ritkán járok arrafelé sajnos. A 
régi barátok, osztálytársak is szétszóród-
tak az országban. Szívesen találkoznék 
újra velük, feleleveníteni a régi története-
ket. Kellene szervezni egy találkozót. Vé-
gezetül köszönöm szépen a megkeresést! 
Üdvözlök minden györgyei lakost!

Az interjút készítette: Németh Csaba

Sport

Interjú Marton Endre súlyemelő 
Masters világbajnokkal
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A Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány és 
a Spuritusz Futóklub a 2020-as évet is a szo-
kott elánnal és nagy, mondhatni több száz 
ésves, azaz 800 éves tervekkel kezdte.

Kezdtük az évet egy újévi malackerge-
téssel. Azaz 2020.01.01-én délután az is-
kola előtt találkoztunk és tettünk egy 2020 
méteres kört a faluban! Csengetve, dudálva 
akivel találkoztunk, boldog új évet kíván-
va integettünk egymásnak. A maradék sü-
tik, kölyök és felnőtt pezsgők poharai után 
mindannyian hazatértünk otthonainkba. És 
elgondoltuk, mi és mennyi esemény vár ránk 
ebben a világnak is különleges évszámú, 
Tápiógyörgyének pedig kerek születésnapú 
évben. Gondolatban összerendeztük a teljes 
futóévünk. Terveztük, hogy még téli, tava-
szi, nyári, falusi és országos versenyeken 
indulunk és szervezzük majd a saját nagy 
versenyünket is. Ezért pár nappal később 
a szokásos különítményünk ott volt immár 
ötödjére a Zúzmara-futáson. Jó volt, szép 
volt és nem volt hideg! Most kivételesen egy 
szem hó se volt a pályán és plusz fokokban 
szedtük a lábunk!

Februárban már Tápiószelén a Yours 
Trully futáson szomszédolt Tóth Zoli a 
Spurituszt képviselve! Ekkor már sokat le-
hetett hallani az idei tavasz nagy negatív 
„bajnokáról” a Koronavírusról. Március ele-
jén aztán jöttek az egyre rosszabb hírek. Eu-
rópai tömegmegbetegedések. Megtanultuk 
a karantént szót, vagyis hogy inkább meg-
tanultuk a bőrünkön érezni azt, hogy ez mit 
jelen az emberek életében! Megdöbbenve 
hallottuk, hogy külföldön neves több évtize-
des sportesemények maradnak el. A hazai 
futóélet hezitált. Minden nagy versenyszer-
vező várt….és reménykedett. Mi éreztük, 
hogy „ennek egy darabig” annyi.

Persze nem gondoltuk, hogy hirtelen jön 
Magyarországon is a veszélyhelyzet beje-
lentése és a szabad mozgás, az iskolai élet 
és a sportesemények korlátozása, betiltá-
sa. Mi még éppen csak a sugalmazó „ma-
radj otthon” kampány kezdetén szerveztük 
és tartottuk meg immár hatodik éve a XI. 
Országfutást Tápiógyörgyén. Minden évben 
két alkalom van, amely nagy nemzeti ünne-
pünkhöz kapcsolódik. Ezért mi március 15-e 
és október 23-a tiszteletére futunk egyet az 
országos kampány györgyei különítménye-
ként. Persze előzetes felmérést végeztünk, 
hogy a szülők engedik-e gyermekeiket, illet-
ve tagjaink vállalják-e az egymástól tisztes 
távolságban (ez volt 2 méter, de egy kilomé-
ter is) teljesítjük a távot. Mivel kellemes időnk 
volt, így a szokásos Játszótér-Pokoltanya-
Sóút-Szilvási út-Vasútállomás távon teljesí-
tettük a szükséges majdnem 10 km-es távot. 
A hangulat fantasztikus volt. Mintha mindany-
nyian legyen felnőtt, vagy gyerek éreztük vol-
na, hogy ez az alkalom jó darabig az utolsó 
is lesz, hogy együtt lehessünk. De sajnos a 
szokásos futás utáni közös tea, zsíros ke-
nyér, lilahagyma-kombó és a közös lelazítás, 
léleknyújtás most elmaradt. Utolsó kocká-

zatot vállalva összeálltunk egy villámfotóra, 
majd a mindenkinek juttatott jégkrémet egy-
mástól 3-4 méterre állva elfogyasztva, 
gyorsan otthonaikba távozott a futócsapat! 
Köszönet a részvevőknek. A 2019 októberi 
27 fős csúcsot majdnem elértük. Most 26 
országfutó, kerékpározó spurituszos riogatta 
a Sóút őzikéit!

Majd 17-én véget ért egy álom… A vírus 
elleni védekezés (helyesen) megtiltotta a 
csoportos edzések tartását. Természetesen 
a versenyek is elmaradtak, ahogyan az idei 
célok is dédelgetett álommá váltak. De az 
álmok legfontosabb ismérve, hogy jó lenne 
ha valóra válhatnának! Mikorra ez a cikk 
megjelenik már biztos, hogy edzünk, mert 
azt szabad lesz május 4-től. Ezért beindult 
az álmodozás vérmesebb része is. Hiszen 
július 25 még majdnem 3 hónap! Szeretnénk 
ám mi Gulyát-terelni! Kilencedjére...amolyan 
800formán! Álmodozunk…

Most mikor látható, hogy a világban, Euró-
pában, az országban és jubiláló „jófalunkban” 
is fuccsba mentek tervek, álmok, fontos, 

hogy az Alapítványunk egyik „rendezvénye” 
vírusmentes. Térben, időben, formátumban 
nem volt korlátozott. Reményt, lehetőséget 
adott a teljes edzéstelenség idején. És lehe-
tőséget ad arra, hogy az elmaradó községi 
jubileumi rendezvényeket kicsit pótolja. 

Kérjük csatlakozzanak a 800 év - 800 
kilométer/oldal megmozdulásunkhoz! Már 
vannak teljesítők és vannak támogatók. A 
RÉSZLETEKRŐL KÜLÖN CIKKBEN SZÓ-
LUNK!

Befejezésül buzdítunk mindenkit arra, 
hogy eme történelmi évben és történelmi 
helyzetben  öregbítsük „jófalunk” hírét közö-
sen, most is azt kérjük, vagyis mondjuk min-
denkinek, hogy csatlakozzon a 800 év – 800 
km/oldal felhíváshoz! Készüljön önállóan, 
vagy az újrainduló edzéseken és álmodja 
közösen velünk, hogy július 25-én reggel 
7.30-kor a Falumúzeumban felharsan, a IX. 
Gulyaterelő futóversenyre hívó dobok hang-
ja! TVKA Kuratórium nevében:

M. Zs.

TÁPIÓ VÖLGYE KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY és a 
Spuritusz Futóklub 2020 tavaszi beszámolója
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800 év – 800KM/OLDAL
Légy részese a történelemnek

A TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Alapítvány 
hozzájárulva a községünk jubileumi rendez-
vénysorozatához versenyt, teljesítményel-
ismerő egész éves játékot szervez, amely 
átöleli 2020 egészét. A program az évfor-
dulónak kíván emléket állítani azzal, hogy a 
800-as számhoz köt teljesítendő feladatokat. 
A kiírás lassan az első harmadához érkezik. 
Vannak akik már az első két hónap alatt telje-
sítették a teljes évi kiírást. Természetesen ez 
nem azt jelenti, hogy az könnyen teljesíthető, 
hanem inkább annak a jele, hogy aki komo-
lyan gondolja és elszánt, az képes rá.

Az alapvető előírás, hogy a 800 kilométert 
lehet teljesíteni futva, túrázva, sétálva, bicik-
lizve. 18 életév alatt az elvárás 400 kilomé-
ter. Persze úgy gondoltuk, hogy nem csak 
a sport által edzett test, hanem az elménk 
pallérozása is ugyanolyan fontos. Így a kiírás 
szelemi téren még könnyebben teljesíthető, 
hiszen az elvárás 800 oldal, bizonyított elol-
vasása. Nem oly sok ez. A jobbak 3-6 hónap 
alatt elérik, így talán az 1600 oldal volna ildo-
mos, de mi megelégszünk a 800-zal is.

A kritériumok olvashatóak az Alapítvány 
Facebook oldalán, vagy megkérdezhető az 
Alapítvány tisztségviselőitől!

ÉS MOST JÖJJÖN A JUTALOM! Minden 
teljesítő egy egyedi különleges éremben fog 

részesülni,a mely átadását decemberben 
ünnepélyes keretek (és már remélhetőleg 
egy egészséges közegészségügyi állapot-
ban) tudunk átadni! Az érem tervei készek. 
Gyártása elkezdődött. A következő Faluúj-
ságban képet is tudunk mutatni az elkészült 
érmekről! Most a tervképet mutatjuk meg 
előhírnökként!

Az érem egyedi tervezéssel készül. Egye-
sével külön erre a megrendelésre készült 
öntőformába kerül kiöntésre. Majd kézzel 
sorjázzák, csiszolják, polírozzák, antikolják, 
homok-fújják, galvanizálják őket. Végül a 
színeket hevített zománccal viszik fel. Kü-
lönleges darabok! Csak limitált széria készül 
belőlük és a tervek az Alapítvány tulajdoná-
ba kerülnek! Természetesen mikor meglát-
tuk a terveket eszünkbe jutott, hogy ezek 
az érmek egyszeri és megismételhetetlen 
alkalomra készülnek! Ha csak a programot 
teljesítők kaphatják, akkor kirekesztjük azo-
kat, akik szeretnének ilyen nívós emléket 
maguknak, vagy akár györgyéről elszárma-
zott rokonaiknak ajándékba adni. Ezért az 
érmek 2 -féle szalaggal és majd igazolással 
kerülnek ellátásra. Lesz teljesítő és támoga-
tói tanúsítványú érme. A teljesítőkét sorszá-
mozott okirattal, lajstromba véve, az örök 
időknek megörökítjük. A támogatói érméket 

pedig szeretettel adjuk át az azokat támoga-
tói adomány ellenében előjegyzők részére!

Még van idő! Válasszon mindenki magá-
nak teljesítési módot, vagy rendelje elő az ér-
met a tapiovolgye.alapitvany@gmail.com cí-
men, vagy Molnár Zsolt elnök, Tóthné Vágó 
Helga alapítványi titkárnál személyesen!

Jó teljesítést, jó versengést kívánunk min-
denkinek! És ne feledjék a teljesítésnek nem 
akadálya a kijárási korlátozás. Hiszen napi 1 
óra testmozgás megengedett. A könyvolva-
sás, pedig otthon az egyik leghasznosabb 
szórakozás!

M. Zs.

A 2019/20-as bajnokságban az egészség-
ügyi vészhelyzet kihirdetéséig nagyszerűen 
álltak csapataink. Első számú NBIII-as csa-
patunk dobogós helyen, feljutás esélyével 
várta az utolsó fordulókat.

 Második számú, Pest Megyei I-osztályú 
csapatunk biztos dobogós hely tudatában, 
tavasszal veretlenül, a bajnoki cím reményé-
ben állt volna asztalhoz. A harmadik csapa-
tunk is szerzett szép győzelmeket. Sajnála-
tos módon, az egyesületünket nagyon korán 
sújtotta a COVID-19 vírus, jó ideig kiestünk 
az edzések és a meccsek ritmusából. A baj-
nokságok jelenleg szünetelnek, nem tudunk 
semmi biztosat, habár az új kormányrendelet 
engedélyezi a zárt kapus sporteseményeket 
és az edzéseket. Az Iskola vezetése partner 
az újrakezdésben, létszámbeli és higiéniai 
korlátozások mellett engedélyezi az edzé-
seket, és remélhetőleg a bajnokságok újra 
indulása esetén a meccsek megrendezését. 
Természetesen mindannyiunk érdeke, hogy 
mielőbb megszabaduljunk ettől a helyzettől, 
így fokozottan fogunk figyelni egymásra, és 
a higiéniára. 

Még a télen a két ünnep között sikerült 
megrendeznünk a hagyományos éjsza-
kai versenyünket, ami ezen alkalommal is 
jól sikerült. Az amatőr versenyszámokban 
rekordszámú nevezés érkezett, és a pro-
fik sem okoztak csalódást. Színvonalas, jó 
mérkőzéseken harcolták ki a győztesek a 
jól megérdemelt kupák birtoklásának jogát. 
Köszönjük, és egyben gratulálunk mindenki-
nek, aki részt vett a versenyen.

Mohácsi Bence

A Tápiógyörgyei Asztalitensz Sport Klub hírei



12. OLDAL MÁJUSSport

A 2020-as év tavasza valamennyi ember 
számára egy életre emlékezetes marad, 
hiszen a világjárvány a mindennapok meg-
szokottságát teljesen átírta. A megszokott 
napirendünket az egészségünk és közös-
ségünk védelme érdekében hozott szigorí-
tások jelentősen befolyásolták. Így egy telje-
sen új helyzethez kellett a napi teendőinket 
igazítani, amely mindenkitől áldozatokat 
követelt. Csak remélni merem, hogy ami-
kor ezen sorok olvasóink kezébe kerülnek, 
a koronavírus járvány miatti szigorításokról 
már múlt időben beszélhetünk, és életünk 
ismét a megszokott mederben folytatódhat 
tovább.  Remélhetőleg a sport területére is 
visszatérhetnek a dolgos hétköznapok, és 
játékosaink újra edzésbe állhatnak és hétvé-
genként ismét a györgyei csapatok sikeréért 
szoríthatunk. 

A 2020-as év tavasza a sok rossz mellett 
örömteli eseményt is hozott egyesületünk 
életében, hiszen öltöző épületünk 2019-ben 
megkezdett felújítása, külső és belső tata-
rozása 2020-ban befejeződött. Az elvégzett 
felújítási munkákkal sikerült az épületkomp-
lexum állagán javítani. Három jól elkülönít-
hető részből áll, amelyet az elmúlt 50-év 
Tápiógyörgye futball társadalma saját erő-
ből „társadalmi munkában” épített fel. Így 
az 1970-es évek elején, majd az 1980-as 
évek elején megépített részekre különösen 
ráfért a felújítás, de a legkésőbb épült épü-
letrészt is 16 év óta használjuk. Az épület 
több mint 350m² hasznos alapterülettel 
rendelkezik, amelyben a teljes vízrendszer 
a zuhanyzókkal, a legrégebbi épületrész 
fűtése, valamennyi olyan nyílászáró (ajtók: 
3db., ablakok: 9db) amely nem hőszigetelt 
kivitelben készült, és valamennyi belső ajtó 
(12db.) kicserélésre, felújításra került, majd 
valamennyi helyiség kifestése is megtörtént. 
Az 1970-es években épült épület rész külső 
hőszigetelésére, majd a teljes épület három 
rétegben történő külső tatarozására, vala-
mennyi fa felület festésére, a teljes terasz 
csempével történő burkolására került sor. 
Az épületrészek illesztésénél lévő (nehezen 
megközelíthető és festhető) fa homlokzati 
rész (kb. 28m²) szinterezett lemezzel került 

burkolásra.  
Az elvégzett felújítási munkákért 19 777 

757 Ft fizetett egyesületünk, amely 70%-ban 
TAO-s támogatásból, ill. 30% Önkormányza-
ti támogatásból került finanszírozásra. Ön-
kormányzatunk végig támogató partnerként 
segítette a felújítás megvalósulását, ame-
lyért köszönettel tartozunk. Ugyanakkor fel-
tétlen szeretném megemlíteni azon gazda-
sági társaságokat, akik a TAO-s támogatást 
biztosították. Egy gondolat erejéig azonban 
szeretném megvilágítani a sokszor, és nem 
minden esetben pozitív értelemben emlege-
tett TAO-s támogatások hátterét. Azt, hogy 
az adott TAO-s támogatást ki hogyan hasz-
nálja fel, az az adott egyesület felelőssége. 
Egy dolog biztos, a TAO-s támogatás nem 
jár automatikusan, nem jár alanyi jogon. Ha 
sikerül olyan céget találni, aki az adott egye-
sületet akarja támogatni, akkor van TAO-s 
forrás, ha nincs támogató cég, akkor nincs 
TAO-s forrás. Szerencsére a mi esetünkben 
külön köszönetet mondhatunk a TAO-s tá-
mogatásért a BSS 2000 Kft-nek (Ceglédről) 
a Sick Kft-nek (Kunszigetről) és a Vágány Út 
Kft-nek (Celldömölkről), ahogyan mondani 
szokták: nélkülük ez a beruházás egészen 
biztosan nem valósult volna meg. Még egy-
szer köszönjük!

A megújult öltözőnkhöz már csak a lényeg 
hiányzik, a JÁTÉK, a mérkőzések izgalma. 
A bajnokság szüneteltetése a sportszakmai 
kérdéseken túl anyagilag is kifejezetten hát-
rányosan érinti a csapatokat. Így a mi egye-
sületünket is, hiszen lényegében továbbra is 
ugyanannyi költség merül fel (a rezsi költsé-
geket havonta fizetni kell, a pályát karban kell 
tartani, stb.), mintha a bajnokság zajlana, és 
hétről-hétre bajnoki mérkőzést játszanánk. 
De ez van, sajnos ezt kell tudomásul venni…

Ugyanakkor hálát adva az Égieknek és 
a támogatóinknak, végre felnőtt csapatunk 
ismét jól és eredményesen szerepel. Az el-
múlt évek hullámvölgye és a Pest megyei 
labdarúgás bajnoki rendszerének többszöri 
átszervezése nem kedvezett számunkra. 
A színvonalas minőségi futballhoz szokott 
györgyei közönség nem láthatott az elmúlt 
2-3 évben Tápiógyörgyén kiemelkedő szín-
vonalú mérkőzést, de szerencsére ez már 
múlt idő. A jelenlegi bajnokságban felnőtt 
csapatunk igazán színvonalas játékot produ-
kálva (amiben Józsa László edzőnek elévül-
hetetlen érdemei vannak) a 2. helyen áll, és 
joggal bízhatunk abban, hogy a bajnokság 
végén (amire több lehetőség is kínálkozik) 

egy osztállyal magasabbra, a korábbi megye 
I/B-be, a jelenlegi megye II-be feljutunk. 

Ne feledkezzünk meg utánpótlás csapa-
tainkról sem, akiket nagy szorgalommal és 
odaadással, hozzáértő szakmai munkával 
irányít Sebesi Ferenc. „Bozsikos” korosz-
tályaink az ősz során rendezett tornákon 
rendre jól és eredményesen szerepeltek. Az 
U16-os csapatunk a bajnokság közép me-
zőnyében helyezkedik el, de tekintve, hogy 
ebben a bajnokságban a játékosaink a kor-
osztály alsó részéhez tartoznak, sokkal jobb 
eredmény még nem várható el. Fejlődésük-
nek egyértelmű jeleként értékelhetjük, hogy 
idén márciusban az első helyezett csapatot 
(Ferihegy-Vecsés) hazai pályán –meggyőző 
játékkal- sikerült 4:1-re legyőzniük. Az min-
den esetre több mint biztató, hogy utánpót-
lásunkban 72 fő szerepel, ami egyesületünk 
értékének jelentős részét képezi.

Valamennyi sportot szerető szurkoló kí-
vánsága, hogy mielőbb véget érjenek a 
járvány miatti korlátozások, és az ország 
minden sporttelepén a játékosoké legyen 
a főszerep. Remélem ez Tápiógyörgyén 
is így lesz, és a bajnokság még hátra lévő 
mérkőzéseinek lejátszását követően felnőtt 
csapatunk magasabb osztályba jutását ün-
nepelhetjük.

Hajnal József

Kedves 
Szurkolóink
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Klíma, hűtő és 
háztartásigép szerelő

Homonnai József
06-30-974-9045

2766 Tápiószele, 
Bartók Béla út 32.

Kövess minket a 
Facebookon!
@gepszerelo

Mosó-, mosogató-, 
szárítógép, hűtő, 

fagyasztó, mikrosütő, 
villanytűzhely, 

elektromos főzőlap 
javítás.

Folyamatos akciók: 10W-40 motorolaj, akkumulátorok.
Mannol termékek, kisgép alkatrészek, Stihl gyári alkatrészek.
Rendelhetők: Hecht kerti gépek, barkácsgépek, szerszámok,

berendezések
Szolgáltatásaink: Stihl, Briggs, Hecht és KF rotakapa

szakszerviz, kerti kisgépek szervizelése, javítása
Elérhetőségeink: 

Telefonszám: +36 53 583 504, Ügyelet : +36 20 935 4812
E-mail: fekkari@freemail.hu, Web: www.fekkarikft.hu

Köszönettel: Kecskés Károly, a “Mindenes”

20 éve
szolgálatban 

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, volt 

munkatársaknak és mindazoknak, akik
Fehér Jánosné

Dömők Erzsébet
(1949-2020)

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek el, fájdalmunkban 
osztoztak és vígasztaltak.

A gyászoló család
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REMÉNYSUGÁR BT.
TEMETKEZÉS

Varga Viktor
Tápiógyörgye,
Jókai utca 13.

Tel.: 06 20 /413-0599

Ügyelet:
06 29/440-630

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

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

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS
TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL  

Helyi  képviselőnk: 

TÓTH ÁRPÁD 
2767 Tápiógyörgye,  Gesztenyesor u.  23.

06-20/375-90-23  

Anyakönyvi  ügyintézés ,  Özvegyi  nyugdí j  ügyintézés , 
Temetőgondnokság  

ELHUNYTSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET
ÉJJEL-NAPPAL



16. OLDAL MÁJUSKözélet, kultúra

Faluújság
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A cikkek tartalmáért és közölhetőségéért a szerző a felelős.

Nyolcszáz év vihara
(Szülőfalum, Tápiógyörgye község fennállásának

800. évfordulójára)
Vágány József, 2020

Az időkapun ma benézve, ím, 800 évünk életképe:
1220-at írtak, az őseink elindultak,

Gyurge volt az Árpádkorban, a Váradi Regestrumban,
birtoka a nagyuraknak, martaléka vad hadaknak,

de elődök védő karja az ősi falut híven óvta.
Hajtsunk fejet tisztelettel, így indítsunk az ünneppel!

Múltunk nélkül jövőnk sincsen, bíznunk kell az elődökben,
övék legyen gondolatunk, akik nélkül most nem vagyunk! 

Ünneplő ruhánkat öltsük ma magunkra,
díszítsük falunkat Születésnapunkra!

800 év vihara átvonult felettünk,
időknek vasfoga tépázta a testünk.

Tatárjárás dúlta Megyer vezér törzsét,
a török is megszállta Györgye ősi népét.

Kolera pusztított, jég verte a termést,
húzták a harangot, hirdette a tűzvészt.

Szent Anna oltalmát kértük a falunkra,
adja a vigaszát göröngyös utunkra.

Viharos századok háborúkat hoztak,
sötétlő korszakok mély sebeket hagytak.

Ferenc József hívta a férfiakat hadba,
nagyhatalmak vitték a világháborúkba.

Apák és fiaink idegenbe mentek,
intő áldozatként, hősül elvéreztek.

Évtizedek teltek, emberöltők múltak,
anyák megkönnyeztek, gyertyák újra gyúltak!

Vészjósló fellegek sűrűn gyülekeztek,
meghurcolt emberek áldozatul estek.

’56 viharát’ vér nélkül átéltük,
az eszmének igazát hittük és reméltük!

Politika tépte rendszerek cibálták,
Györgye népe tűrte, megtörni nem bírták!

800 év vihara söpört végig rajtunk,
a reménynek sugara vezette a harcunk.
Harcoltunk az árral, aszállyal és hóval,

emberek szavával, rosszal is, meg jóval.
800 év vihara megedzette lelkünk,

ádázan dacolva csak előre mentünk.
800 év vihara elvitt volna mindent,

ha őseink családja nem hiszi az Istent!

800 év vihara az utunk nem kímélte,
köszönjük Szent Anna, hogy Györgye ezt megérte!

Védőnknek templomát borítsa orgona,
kérjük a támaszát, ne hagyjon magunkra!

Hittel és erővel a vihart átvészeltük,
a falunkat idővel tovább szépítettük.

Jobbá lett a sorsunk, de harcunk nem ért véget,
van még elég gondunk, és vágyunk békességet!

Összefogás legyen tetteink mércéje,
büszkén nézhessünk majd gyermekünk szemébe,

mikor nem leszünk már itt a földön régen,
ő is gondtalanul, boldogságban éljen!

Egységgel a szívekben küzdjünk innen tovább,
az utódok tettekben lássák harcunk nyomát!

Folytassuk utunkat együtt a világgal,
köszöntsük falunkat 800 szál virággal!


