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Visszafojtott könnyek hulltak,
nem volt vigasz, csak a csendes imák,

minden este leborultak,
befelé sírtak az édesanyák.

Kezében még a gyűrött tábori levél,
hősként temették el egyetlen fiát,

egy idegen ország földje a szemfödél,
szívén sebezték meg az édesanyát.

A hadnagy úr küldte a levelet,
mellette megfakult fénykép az asztalon,

a frontról jött az utolsó üzenet,
azt írják, áll ott egy jeltelen sírhalom.

Bajtársak közt fagyos rideg földben 
csendben nyugszik annyi magyar áldozat,

elvéreztek messzi idegenben,
kik oda küldték, jussuk legyen kárhozat!

Vágány József
Befelé sírtak az édesanyák

Örökre elveszett már mindenük,
nem maradt más, csak a csendes imák,

odalett reményük és életük,
 befelé sírtak az édesanyák.

A világháborúkban elhunyt hősi katonákra emlékezünk 
május utolsó vasárnapján



Tisztelt Tápiógyörgyeiek!

Decemberben és márciusban is a Fa-
luújság oldalán azzal kezdtem a cikke-
met, hogy nehéz időszakot élünk meg, 
és a korona vírus okozta megpróbálta-
tásoknak még nincs vége. Sajnos csak 
ismételni tudom magamat. 

A 2021. januári Polgármesteri Tájé-
koztató ülésen a Képviselő-testület tagjai 
elfogadták javaslatomat a település költ-
ségvetéséről, mely nagyon szűk mozgás-
teret biztosít a település működtetésére. 

Mégis néhány lakosunk és némely ci-
vil szervezet úgy érzi, mintha 2006-ot 
vagy 2016-at írnánk. 2020 és 2021-ben 
a járvány okozta gazdasági válság miatt 
az Önkormányzat szabadon, kötelezett-
ség nélkül felhasználható pénze szinte 
lenullázódott. Aki nem értesült még róla, 
azoknak leírom, hogy a Magyar Kormány 
által a Gazdasági Alapba befizetendő 
pénzek milyen nagyságúak. Elvonták a 
teljes gépjárműadót, kb 20 millió Ft-ot és 
az iparűzési adó felét, ami kb 11 millió 
Ft-ot tett ki. Ennyivel kevesebből tudunk 
gazdálkodni. Nem tudunk a kötelező fel-
adatokon túl vállalni foglalkoztatást, és 
nem tudunk saját erőből beruházásokat 
végezni.

Ilyen eset a névtelen és arctalan alá-
írásgyűjtésben áldozattá vált Tugyi Ist-
vánné Ica nyugdíj melletti továbbfog-
lalkoztatása. A Képviselő-testület tagjai 
egyhangú döntéssel támogatták, hogy a 
Gondozási Központ hivatalos, szakmai 
és költségvetési keretein belül, igazol-
ható módon és dokumentálva legyenek 
az általa végzett, háznál történő ápolási 
feladatok. Amennyiben ezeket a kötelező 
feladatokat el tudjuk végezni és lakossá-
gi szándék is van az együttműködésre, 
úgy központi költségvetési támogatással 
lehetséges a foglalkoztatása. A személyi 
gondozás a Községi Gondozási Központ 
házi segítségnyújtás, mint alapszolgálta-
tásai körébe tartozó ellátása, amely ma-
gában foglalja a következőket: decubitus 
megelőzés, kezelése, felületi sebkeze-
lés, sztómazsák cseréje, gyógyszer fel-
íratása, kiváltása, gyógyszer adagolása, 
gyógyszerelés monitorozása, vérnyomás 
és vércukor mérése, a háziorvos írásos 
rendelésén alapuló terápia követése (a 
tevékenység elvégzéséhez való kompe-
tencia határáig). Térítési díja: 900.- Ft/
óra (legkisebb igénybe vehető térítés heti 
450.- Ft/félóra). Mindezek után a gondo-
zásra szorulók havi 1.800.- Ft-ért nem 
vállalták a szerződéskötést. Így Tugyi Ist-
vánné Ica, mindösszesen 1 fő gondozás-
ra kapott felkérést. Hol vannak az aláírók, 

aláírásgyűjtők, akik közül mindösszesen 
10 főnek kellett volna vállalni, hogy Ica ne 
kerüljön ilyen kellemetlen helyzetbe?

2021. április 1-jétől szerződést kötöt-
tünk Dr. Hódi Pál és Dr. Kelemen István 
doktor urakkal a 2. számú háziorvosi 
praxis helyettesítésére. Sajnos Dr. Ke-
lemen István doktor úr betegsége miatt 
közös megegyezéssel szerződést kellett 
bontanunk. Ennek következtében ellátási 
kötelezettség miatt, azonnal szerződést 
kötöttünk Dr. Shakarneh Shubi doktor 
úrral, aki belgyógyász, kardiológus és 
háziorvosi szakvizsgával rendelkezik. A 
képviselő-testület amennyiben jóváhagy-
ja a doktor úr kinevezését, akkor hosszú-
távon marad a településünkön. Az elmúlt 
hetekben rendkívüli megelégedésüknek 
adtak hangot a lakosok a doktor úr gyó-
gyító munkájával kapcsolatban.

Szeretném megköszönni orvosaink-
nak, ápolóinknak, hogy lelkiismeretesen 
szervezik az oltásokat, és igyekeznek a 
legnagyobb empátiával kezelni az ezek-
kel kapcsolatos problémákat.

Amennyiben kapnánk több oltóanya-
got, akkor hétvégén és rendelési időn túl 
is vállalnánk oltásokat, azonban nagyon 
keveset adnak a rendelőnek, pedig az 
ehhez szükséges infrastruktúrával, sze-
mélyezettel rendelkezünk. Mindemellett 
az önkormányzat buszaival február óta 
összesen 227 főt szállítottunk el oltó-
pontra, ez összesen 20, Tápiógyörgye-
Budapest oda-vissza fuvart jelentett. 
Ez kerekítve 350.000 Ft-jába került az 
önkormányzatnak, amire semmilyen tá-
mogatást nem kaptunk az államtól, de 
fontosnak tartottam, hogy minél több 
györgyei lakos eljusson az oltópontra és 
megkapja a vakcinát! Lehet hogy nem 
osztottunk húsvéti sonkacsomagot, de 
a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház 
oltópontjára való eljutást teljesen ingyen 
biztosítottuk!

A képviselő-testület felhatalmazott 
arra, hogy folytassak tárgyalásokat arról, 
hogy a megszűnt tápiószelei orvosi ügye-
let helyett az abonyi orvosi ügyelethez 
tartozzunk. Tájékoztatom a györgyei la-
kosokat, hogy 2021. július 1-től az abonyi 
orvosi ügyelethez tartozunk, Újszilvással 
és Tápiószőlőssel egyetemben. Szeret-
ném megköszönni Pető Zsolt, Abony vá-
ros polgármesterének valamint az abonyi 
képviselő-testületnek a pozitív, segítő 
szándékú támogatásukat. Az ügyelet te-
lefonszámáról, címéről a szerződés meg-
kötése után értesítjük a lakosságot.

Az elmúlt hetekben új munkavállalókat 
vettünk fel. Nyugdíjba vonult Sáska Lí-
dia élelmezésvezető, akinek köszönöm 

közel 30 éves munkáját, melyet közsé-
günk és gyermekeink étkeztetése érde-
kében végzett. Sok boldog unokázós, 
nyugodt évet kívánok neki! Pályázati ki-
írás keretén belül Togyeláné Szabó Erika 
tápiógyörgyei lakost vettük fel konyhave-
zetőnek.  

A GAMESZ létszámát Petró Tamás, 
szintén tápiógyörgyei lakossal bővítettük. 
Feladata a közmunkaprogram mezőgaz-
dasági programjának vezetése, valamint 
a karbantartások, település üzemeltetési 
feladatok ellátása.

A Magyar Falu programban kapott 4,6 
millió forintos támogatással elkezdjük a 
Posta és a Polgármesteri Hivatal kö-
zötti járda szakasz építését. Remé-
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Önkormányzati tájékoztató
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lem, hogy a Magyar Posta partner lesz, 
és a Posta előtti kerékpártároló valamint 
kerítés felújításban együtt tudunk mű-
ködni.

A képviselő-testületi ülések jogszabá-
lyi tiltása ellenére is tartok a képviselők-
nek és bizottsági tagoknak tájékoztató 
üléseket, ahol a képviselők szavaznak is 
a napirendi pontokról. Mindezek mellet 
igyekszem személyes egyeztetések út-
ján tájékoztatni a bizottsági elnököket a 
napi történésekről. 

Kisné Varró Erika képviselő asszony-
nyal tekintettük át a közeljövőben várható 
rendezvényeket, és a bizottság tagjainak 
véleményével megegyezően arra jutot-
tunk, hogy néhány fős koszorúzásokon 
kívül június 30-ig biztosan nem tartunk 
rendezvényt. Hogy lesz e Falunap, arról 
június utolsó hetében döntünk.

Fehér Henrietta képviselő asszony az-
zal az információval és üzenettel keresett 
meg, hogy Czerván György országgyű-
lési képviselő úr áttekintette a pályázati 
támogatás kérelem tervezetünket, és tá-
mogatja a Dózsa György út felújítását, az 
Óvodai játszóudvar fejlesztését, valamint 
az orvosi rendelő felújítását, csökkentett 
költségvetéssel. Személyesen, telefonon 
is egyeztettem Czerván országgyűlési 
képviselő úrral, aki megerősítette, hogy 

mely kérelmeket tudja támogatni, vala-
mint a bölcsődei pályázatunk támogatá-
sát rendben lévőnek ítélte meg.

Végezetül a koronavírus járvánnyal 
kapcsolatban szeretném felhívni néhány 
dologra a figyelmüket! Kérem azon lako-
sainkat, akik SMS-ben kapott értesítés 
alapján oltóponton felvették az oltást 
(tehát nem a körzeti háziorvosuk asz-
szisztense értesítette őket telefonon a 
lehetőségről), hogy ha eddig még nem 
tették meg, akkor jelezzék azt a körze-
ti háziorvos felé, mert háziorvosoknak 
központilag megküldött listában szere-
pelhet a nevük. Ha az orvosi rendelőt 
nem érik el, akkor e-mailben név, lakcím, 
háziorvos megjelöléssel jelezhetik azt az 
alábbi e-mail címen is: onkormanyzat.
tapiogyorgye@gmail.com

Kérem, hogy TAJ-számot NE írjanak 
bele! Csak azt, hogy a központi SMS ér-
tesítést követően mely oltóközpontban 
és mely napon vették fel az oltást!

Továbbra is kérek mindenkit aki még 
nem tette meg, hogy regisztráljon az ol-
tásra! E sorok írásakor is vannak súlyo-
sabb állapotban lévő, kórházi kezelésre 
szoruló lakosaink, akik a betegséggel 
küzdenek! Komplett családok kénysze-
rülnek karanténba, és ápolják otthon 
súlyosabb tüneteket mutató családtag-

jaikat! Regisztrálni a https://vakcinainfo.
gov.hu/regisztracio-oltasra oldalon tud-
nak! Higgyék el, kortól és fizikai álla-
pottól függetlenül nagyon sokan kerül-
nek kórházba, majd lélegeztető gépre a 
betegek, a vírus nem válogat! A másik 
fontos dolog, hogy közterületen tovább-
ra is kötelező mindenkinek az orrot és a 
szájat eltakaró maszk viselése! Sajná-
lattal látom, hogy lazult a fegyelem, de a 
Rendőrség szúrópróba szerűen ellenőrzi 
ezeket és büntet érte! Hat éves kortól 
mindenkinek kötelezően előírja a Kor-
mányrendelet a maszkviselést függetle-
nül attól, hogy „csak a boltba megyek”, 
„csak megálltunk beszélgetni” vagy „de 
kerékpárral vagyok”! 

Ha valaki már megkapta az oltást, de 
a védettséget igazoló kártyája még nem 
érkezett meg, vagy ellenanyag vizsgála-
ton alapuló védettségi igazolvány kiállí-
tását kérné, az alábbi linkre kattintva tud 
tájékozódni ennek menetéről:

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/
hirek/mar-elektronikusan-is-igenyelheto-
a-vedettsegi-igazolvany

Továbbra is kérem, hogy vigyázzanak 
magukra és egymásra!

Tisztelettel: 
Varró István polgármester

Használt sütőolaj gyűjtőpont 
Tápiógyörgyén

Tavaly ősztől folyamatosan épül ki a 
lakossági használt sütőolaj-begyűjtési 
hálózat az ország településein, mely-
nek „bölcsője” a Dunakanyar volt. A cél 
az volt, hogy a térség lakossága elér-
hető közelségben adhassa le térítés-
mentesen a háztartásokban keletkezett 
használt sütőolajat és sütőzsiradékot. 
Ez a rendszer indult el a környéken és 
később terjedt tovább egész Magyaror-
szágon „CseppetSem!” néven. Ezidáig 
több mint 500 magyarországi település 
csatlakozott a „CseppetSem!” használt 
sütőolaj-begyűjtési rendszerhez, köztük 
Tápiógyörgye is 

A „CseppetSem!” program előnye, 
hogy a használt sütőolajat, sütőzsírt, 
kókusz- és pálmaolajat „cseppmente-
sen” lehet leadni, nem kell öntögetni: 
PET-palackban vagy befőttesüvegben 
helyezhető be az anyag a sárga színű 
gyűjtőedényzetbe. Az elszállítás után 
az anyag 100%-ban feldolgozásra ke-
rül és bioetanol készül belőle, mely 
üzemanyagadalék formájában kerül 
vissza a gazdaságba.

A környezet védelmén túl a helyi kö-
zösségeket is támogathatják a gyűjtés 
által, mivel a gyűjtő cég anyagi vissza-
térítést is ad az összegyűlt mennyiség 
után, így „gazdagodhatnak” a helyi kö-
zösségek.

Önkormányzatunk elkötelezett a kör-
nyezet védelme mellett, ezért kérjük: 
gyűjtsék külön a sütőolajat és azt juttas-
sák el a szelektív gyűjtőbe! Minden év-
ben más-más helyi civil szervezet tevé-
kenységét tudják ezzel támogatni, idén 
a Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány 
működését.

A gyűjtőpont (felmatricázott SÁRGA 
színű kukák) megtalálható a Polgármes-
teri Hivatal udvarán. Nagyné Bíró Adrienn



Tisztelt kutya tulajdonosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2021. január 

7. napjától az állattartási szabályok meg-
szegéséért kiszabható büntetés összege 
jelentősen megemelkedett.

Az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a 
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és for-
galmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. 
rendelet szabályai alapján a kutyatartás 
főbb szabályai a következők:

1. A törvény rendelkezései alapján az 
állattartó gondoskodni köteles az állat 
megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, 
szakszerű gondozásáról, szökésének meg-
akadályozásáról.

Tilos a kistestű ebet 10 m2-nél, közepes 
testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 
m2-nél kisebb területen tartósan, a kistestű 
ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, 
nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel 
tartósan kikötve tartani.

2. Közterületen az eb tulajdonosának biz-
tosítania kell, hogy az eb sem más állatot, 
sem embert harapásával ne veszélyeztet-
hessen. Belterület közterületén - kivéve az 
ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak 
pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet 

csak olyan személy vezethet, aki az eb 
irányítására, kezelésére és féken tartására 
képes.

3. A kutya tulajdonosának évente kötele-
ző veszettség elleni védőoltást a kutyának 
beadatni, valamint az ebet transzponderrel 
megjelöltetni.

4. Aki tevékenységével vagy mulasztásá-
val az állatok védelmére, kíméletére vonat-
kozó jogszabály vagy hatósági határozat 
előírását megsérti, vagy annak nem tesz 
eleget, magatartásának súlyához, ismétlő-
déséhez, és különösen az állatnak okozott 
sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó 
mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizet-
ni.

A határidőre meg nem fizetett állatvédel-
mi bírság adók módjára behajtandó köztar-
tozás.

Az állatvédelmi bírság összege igen ma-
gas lehet, az állatvédelmi törvény 2021. ja-
nuár 7. napjától a korábbi 15.000 Ft helyett, 
75.000 Ft-ban határozza meg az állatvédel-
mi bírság alapösszegét. A bírság összegét 
a különféle cselekmények esetére előírt 
szorzószám alapján kell megállapítani.

(Így például, ha valaki az állat szökésé-
nek megakadályozásáról nem, vagy nem 
megfelelően gondoskodott, egyéb körül-
mény hiányában 6-os szorzószámot kell 
alkalmazni, így a bírság mértéke, 6x75.000 
= 450.000 Ft lesz a korábbi 6x15.000 = 
90.000 Ft helyett.)

A jegyzőnek kötelessége az állattartástól 
eltiltani azt a személyt, aki a hatályos jog-
szabályoknak nem megfelelően tartja az 
állatot.

A fentiek alapján kérek mindenkit, hogy 
a békés együttélés érdekében az állattartás 
szabályait tartsa be. Igény esetén további, 
részletesebb információkkal a Polgármes-
teri Hivatalban szívesen állunk mindenki 
rendelkezésére.

Tápiógyörgye, 2021. április 27.

Turóczi István Zoltánné
Jegyző
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Tisztelt Olvasó!
Folytatom az elektronikus ügyintézés-

hez kapcsolódó, fontos információkat 
tartalmazó oldalak ismertetését.

https://portal.nebih.gov.hu/
Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal 

oldala
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 

Hivatal (NÉBIH) 2012. március 15-én 
alakult meg. A hivatal az Agrárminisz-
térium háttérintézményeként országos 
hatáskörben felügyeli az élelmiszerlánc-
biztonsági szabályok betartását

https://portal.nebih.gov.hu/termelo-
kereso

Kereshető adatbázisuk célja, hogy 
összekössék a vásárlókat, a lakosságot 
és szolgáltatókat (kereskedőket, ven-
déglátók, közétkeztetőket) a környékü-

kön élő helyi termelőkkel. A Nébih az ér-
tékesítésben nem vesz részt, felületével 
kizárólag a kapcsolatfelvétel lehetőségét 
szeretné segíteni! 

https://terkepportal.nebih.gov.hu/
Ezen az oldalon hrsz szerint kereshe-

tők külterületi ingatlanok, GPS koordiná-
tákkal.

Ezeken a felületeken nem kell ügyfél-
kapu belépés.

http://www.omme.hu/
Országos Magyar Méhészeti Egyesü-

let oldala
Tekintettel vándorlási szezon megkez-

désére, szeretnénk felhívni a figyelmet 
az erre vonatkozó legfontosabb szabá-
lyokra (70/2003. FVM rendelet, 15/1969. 
MÉM rendelet, 188/2019. (VII. 30.) Korm. 
rendelet)

Pl.: A méhészet letelepítését követő 72 
órán belül köteles a méhész bejelentkez-
ni az illetékes jegyzőnél

A vándortanyán a méhész köteles a 
méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, 
telefonszámát, a tartási helyen lévő méh-
családok számát egy legalább 40×30 cm 
nagyságú táblán jól látható módon fel-
tüntetni.

h t t p : / / w w w . o m m e . h u /
mehegeszsegugyi-okok-miatt-zarlat-
alatt-allo-telepulesek-listaja/

Méhegészségügyi okok miatt zárlat 
alatt álló települések AKTUÁLIS listája – 
folyamatosan frissítve!!

Tápiógyörgye, 2021. április 27.

Turóczi István Zoltánné
jegyző

Elektronikus ügyintézés II.

Ebtartás szabályai

Tisztelt lakosok!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Tápió-
györgye-Újszász közötti gátszakaszon 
kizárólag a KÖTIVIZIG által kiadott 
engedéllyel közlekedhetnek a 3,5 ton-
nánál nem nehezebb gépjárművek (pl. 
személyautó, motorkerékpár, melyek 
forgalmi rendszámmal rendelkeznek)! 
Quadokkal a gáton közlekedni TILOS!

Aki engedély nélkül a gátra hajt, 
szabálysértést követ el és vele szem-
ben a Rendőrség bírságot szabhat ki!

Az engedély igényléséről, díjtételek-
ről az alábbi linkre kattintva tájékozód-
hatnak:

https://gatfelhajtasiengedely.hu/
gyakran-ismetelt-kerdesek/

https://gatfelhajtasiengedely.hu/
dijak-es-vasarlas-sarga.../

www.facebook.com/Tápiógyörgye-
Község-Önkormányzata

Gáthasználat
szabályai



Tápiógyörgye Község Önkor-
mányzatának választott képvi-
selői közül ezúttal Józsa Péterrel 
készítettünk interjút, megkérdez-
ve őt képviselői pályájának ed-
digi tapasztalatairól, a községet 
érintő éppen aktuális ügyekről.

Milyen motivációs ténye-
zők alapján jelöltette magát 
képviselőnek? Milyen elvi és 
gyakorlati célokat tűzött ki ön-
maga számára?

Először is szeretném meg-
köszönni a község lakosainak 
a rám adott szavazatokat. Ez-
zel lehetőséget biztosítottak 
számomra, hogy képviselőként 
Tápiógyörgye hatékony műkö-
déséért, fejlődéséért dolgoz-
hassak, szem előtt tartva az 
itt élők érdekeit. A legnagyobb 
motivációs tényezőt az jelentette 
számomra az indulásnál, hogy 
láttam és tapasztaltam egyes 
dolgokat, amelyeket szerintem 
másként és jobban is lehetne 
csinálni. Mindezzel kapcsola-
tosan kevésnek tartottam azt, 
hogy csak beszéljek róla. Tá-
piógyörgyén nőttem fel, 10 év 
kivételével itt éltem le az eddigi 
életem. Szeretnék tenni ezért a 
településért és a település fejlő-
déséért. Célom, hogy tudásom-
mal, tapasztalatommal elősegít-
sem a falu előbbre haladását.

Melyik az a szakmai terület, 
ahol leginkább érvényesíteni 
szeretné tudását? Mely bizott-
ságokban kapott helyet, ahol 
el kell látnia képviselői felada-
tát?

Végzettségemet tekintve né-
met nyelvtanár vagyok, azonban 
a mezőgazdaságban dolgozom 
már egy jó ideje, így nem meg-
lepő módon az ehhez kapcso-
lódó ügyek azok, amelyekben 
elsősorban segíteni tudok, ha 
szükség van rám. Mindemellett 
tagja vagyok a Kulturális, Sport 
és Integrációs Bizottságnak, il-
letve elnökhelyettese vagyok a 
Pénzügyi Bizottságnak.  

A koronavírus járvány 
okozta helyzetben a kép-

viselő-testület műkö-

dése is korlátokba ütközik. 
Ez mennyiben nehezíti meg 
a képviselői feladatainak ellá-
tásában? Hogyan tud a min-
dennapi eseményekről tájéko-
zódni? Mennyiben lehetséges 
érdekérvényesítő akaratát 
kifejezni?

A jelenlegi helyzet az, hogy a 
Kormány 2020. november 4-én 
ismét kihirdette a járványügyi 
vészhelyzetet a 2020 kora ta-
vasztól 2020 nyár elejéig tartó 
időszakot követően, miszerint:

Veszélyhelyzetben a telepü-
lési önkormányzat képviselő-
testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és ha-
táskörét a polgármester, illet-
ve a főpolgármester, a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. 
Ennek keretében nem foglalhat 
állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszünte-
téséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti.” – E törvény-
nek megfelelően jelenleg polgár-
mesteri tájékoztatást kapunk a 
döntésekről. Véleményezhetünk 
dolgokat, folyamatokat, de dön-
tési jogkörünk nincs.   

Tápiógyörgye számára 
hosszú évek óta az egyik 
legnagyobb nehézséget az 
egészségügyi ellátás biztosí-
tása jelenti, és azon belül is 
az orvos kérdés. Mi a helyzet 
e területen? Mit lehet tudni a 
megüresedett állásra nemrég 
jelentkező orvos személyé-
ről?

Ez egy elég régóta húzódó és 
nehezen megoldandó probléma. 
Köztudott, hogy jelenleg közsé-
günkben a háziorvosi szolgálatot 
helyettesítéssel látják el mindkét 
körzetben. Nincs állandó házior-
vosunk, amire óriási szüksége 
lenne a településnek, nem csak 
az idősebb generáció érdeké-
ben és a jelenleg is tomboló 
Covid19 miatt, hanem egyéb-
ként is, mivel nem lehet a tele-
pülés állandó háziorvos nélkül. 
Most ez a helyzet megoldódni 
látszik. A márciusi polgármes-
teri tájékoztatón bemutatkozott 
nekünk képviselőknek és bizott-
sági tagoknak Dr. Mohai Teré-
zia, aki a régóta üresen tátongó 
tápiógyörgyei háziorvosi állásra 
nyújtotta be pályázatát, legna-
gyobb örömünkre. Személyében 
egy roppant szimpatikus hölgyet 
ismertük meg, aki végzettségét 
tekintve szakképzett háziorvos 
és belgyógyász. Értelemszerű-
en egyöntetűen támogattuk és 
támogatnánk szinte mindenben, 
csak hogy végre elkezdhessen 
dolgozni községünkben. Sajnos 
mégis úgy néz ki, hogy ez toló-

dik néhány hónapot, ugyanis az 
elmúlt öt évben külföldön dol-
gozott, Finnországban. Emiatt 
a működési engedélyének a 
kiváltása akadályokba ütközik. 
Ennek ellenére remélem, hogy 
az ügy mielőbb meg fog oldódni 
és végre ismét állandó házi orvo-
sa lehet a községünknek.

Az egészségügy másik 
égető problémája a helyi idős-
gondozás megszervezése. 
Sajnálattal vettük tudomásul, 
hogy Tugyi Istvánné körze-
ti ápolónő alkalmazását az 
önkormányzat hosszú távon 
nem tudja biztosítani. Lát-e 
valamiféle lehetőséget a prob-
léma megoldására?

Személyes tapasztalatom 
nincs ugyan Tugyi Istvánnéval, 
vagy ahogy sokan ismerik és ne-
vezik, Icukával, de olyan mértékű 
összefogást, ami mellette történt, 
rég tapasztaltam a faluban. Most 
nem csak arra gondolok, hogy 
engem is jó néhányan megállí-
tottak az utcán, hogy ne hagyjuk 
„Icukát” elmenni, hanem arra a 
több mint 500 nevet tartalmazó 
aláírási ívre, amit el is juttattak 
a polgármesteri hivatalba és mi 
is megismerhettük a legutób-
bi polgármesteri tájékoztatón. 
Mindezt nem eredménytelenül. 
A Polgármester úr tájékoztatása 
szerint Tugyi Istvánné Icuka ma-
rad a község alkalmazásában, 
megbízási szerződéssel, amely 
egyelőre három hónapra szól, 
de mindenki elkötelezett a folyta-
tás mellett. 

A bölcsőde építés továbbra 
is aktuális feladata az önkor-
mányzatnak. Mi a véleménye 
a tervezett beruházásról?

Az utóbbi időkben egyre na-
gyobb igény mutatkozik a böl-
csődék működésére, egyre több 
család van, ahol a kismama nem 
teheti meg, nem tudja megtenni, 
hogy három évre a gyerekválla-
lást követően kiessen a munká-
ból, míg a gyermeke óvoda korú-
vá válik, ezért bölcsődébe adná 
gyermekét.  Ez a lendület tér-
ségünket, így Tápiógyörgyét is 
elérte, így a beruházás szüksé-
gességét kár vitatni, nem beszél-
ve arról, hogy egy új bölcsődével 
a falu jelentősen gazdagabb, 
értékesebb lenne, amely más 
területeken is kifejtené hatását. 

A tervezésben, a projekt meg-
álmodásában nem vettem részt, 
ez egy régebbre visszanyúló 
folyamat, amely még a mi ciklu-
sunk előtt kezdődött. Mindezek 
mellett támogatom, mert fontos-
nak tartom a fentebb említettek 
miatt. Azonban egy új építmény 
létesítését még inkább hasz-
nosnak tartottam volna a tervbe 

vett öreg épület felújítása 
helyett. Ezt mindenképpen 
megfontolandónak tartottam 
volna. Mindezek mellett bízom a 
jelenleg beadott pályázat sikeres 
elbírálásában.  

Hosszú ideje problémát 
okoz a római katolikus egyház 
fenntartásában lévő temető-
ből, illetve a templomkertből 
kikerülő zöldhulladék elhelye-
zése, amely kellemetlen vitára 
adott okot a közelmúltba is. 
Ön mit tartana e téren min-
denki számára elfogadható 
megoldásnak?

Ez valóban egy meg nem ol-
dott probléma, magam is részt 
vettem jó néhányszor az emlí-
tett területek lombtalanításában, 
takarításában, volt, hogy mun-
kagéppel is. A megoldáshoz le 
kellene ülni az érintett feleknek, 
felvázolni, ki mit szeretne és 
hogyan. Fontos, hogy mind a 
templom kert, mind pedig a ka-
tolikus temető rendezett legyen, 
hiszen ezek a településünk ré-
szei. Mindannyian nap mint nap 
elmegyünk előtte. 

Képviselői tevékenysége 
során, milyen ügyekben tud-
ta az önkormányzat munkáját 
segíteni? Milyen célokat sze-
retne a közeljövőben megva-
lósítani? 

 Azon túl, hogy ‒ vészhelyzeti 
időszakot leszámítva ‒ minden 
döntésemmel igyekeztem a te-
lepülés, az itt élő emberek javát 
szolgálni, leginkább a hozzám 
közel eső területeken kértek fel, 
illetve ajánlottam fel segítségem. 
Ezek nem meglepő módon a 
mezőgazdasággal fonódnak 
össze. Gépek értékesítésénél, 
földhaszonbérletek esetében, 
illetve az ehhez kapcsolódó 
ügyek utánajárásával, vélemé-
nyezésével segítettem az önkor-
mányzat munkáját. 

Fehér Henrietta képviselő tár-
sammal még a vírus első sza-
kaszában sikeres maszkosztást 
szerveztünk több alkalommal. 
Akkor még mi sem hittük, hogy 
így el fog húzódni ez a helyzet. 

Nagyon szeretném, ha több 
sikeres pályázata lehetne Tápió-
györgyének, ha felpezsdülne az 
élet, a beruházási kedv és végre 
a soraink közt tudnánk Dr. Mohai 
Teréziát, azaz állandó háziorvo-
sunk lenne. 

Egyéb dolgokról azt gondo-
lom, hogy meg kell várnunk a 
COVID19 időszak végét és csak 
utána lehet érdemben beszélni. 
Térjünk vissza erre ezt követő-
en.

Köszönöm a válaszokat.

Az interjút készítette:
Németh Csaba

MÁRCIUS 5. OLDALKözélet

Interjú Józsa Péter képviselővel



6. OLDAL MÁJUSKözélet

Tápiógyörgye Községi Konyha és Étterem 
élelmezésvezetőjeként több évtizeden át szol-
gálta falunkat Sáska Lídia, aki idén tavasszal 
nyugdíjba vonult. Szorgalmas, lelkiismeretes 
és hosszasan kitartó munkája elismerést ér-
demel. A Faluújság részéről eddigi életének 
meghatározó eseményeiről, legfontosabb 
kötődéseiről kérdeztük a vele készített inter-
júnkban.                                 

Kedves Lídia! Legyen szíves és mesél-
jen nekünk gyermek és ifjúkoráról, toroc-
kói és erdélyi kötődéséről. Melyek voltak a 
legkedvesebb emlékei, amelyek szülőföld-
jéhez kötik?

Én még olyan petróleumlámpás korszak-
ban születtem, Torockón 1956-ban. Emlék-
szem az áramvezetésre amint még a földön 
fekvő villanyoszlopokon mászkáltunk, em-
lékszem az első rádiónkra, majd amikor az 
iskolában először volt TV és oda jártunk TV-t 
nézni. Emlékszem, amikor anyukám mond-
ta, hogy meg kell tanulnod románul beszélni. 
Akkor még sejtelmem sem volt, hogy a falun 
kívül románul beszélnek. Majd csak az is-
kolában tudtam meg, vagy amikor mentünk 
Újtusnádra a nagyszülőkhöz és Kolozsvár-
ra, Szovátára, Farkaslakára, Nagyváradra a 
rokonokhoz. Újtusnád és Tusnádfürdő volt a 
nyaralás, itt ismertem meg a borvíz ízét, az 
Olt folyó illatát, Tusnádfürdő szépségét és a 
Szent Anna tó ragyogását. Torockó volt a min-
den: a béke, a védelem, a szeretet, a bánat 
(a szüleim nem élnek nincs, ki haza várjon). A 
Székelykő, a torockói hegy, nekem egy nőala-
kot mutatott kavicsokból kirakva, ha ránéztem 
a hegyre éreztem, hogy megvéd engem!  34 
évig, kisebb nagyobb kihagyással, Torockón 
éltem, dolgoztam! 

Mi késztette, hogy Magyarországra köl-
tözzön családjával?  Miért éppen Tápió-
györgyére esett a választás?

1990-ben a marosvásárhelyi márciusi ösz-
szetűzések a magyarok és románok között 
volt az utolsó csepp, amikor elhatároztam, 
hogy nem hagyom a lányainkat ebben a gyű-
löletben élni. A forradalom mindent megváltoz-
tatott, az öröm után a magyaroknak szomorú 
napok jöttek: a kisfalunk Torockó el volt bari-
kádozva traktorokkal, puskás örökkel. Amikor 
mentünk a gyerekekért anyámékhoz (üzentek 
a faluba „vigyázzatok, magyarok jönnek a ro-
mánok”), anyukám telefonált, hogy a gyere-
keket vigyük sürgősen haza Nagyenyedre, 
félnek az emberek Torockón. Nagyenyedre 
visszaérve a gyerekekkel, a szomszédunk, aki 
román volt, szólt, hogy vegyük le az ajtónkról 
a névtáblánkat (Sáska Árpád), mert kiszöktek 
a börtönből román elítéltek és járják a lakó-
telepet, hogy megbüntessék a magyarokat. 
Akkor most mi lesz, külön járdán járunk majd 
a városban, nem szólalunk meg magyarul, ho-
gyan is tovább!? 1990 áprilisában az útleve-
lünk a kezünkben volt, a csomagolás gyorsan 
ment a „Dácsiába”, senkinek nem mondtuk 
el szándékainkat, még a munkahelyen sem, 
csak kikértük a szabadságunkat és elindultunk 
a gyerekeinkkel. Torockó felé mentünk, Anyá-
méknál megálltunk és elköszöntünk, mondtuk 
Magyarba megyünk, nem jövünk vissza, majd 
csak lesz valahogy. Apum utolsó mondata az 
volt: kislányom két hétig ha maradtok, nem 
fogjátok bírni, várunk vissza!” Nem jöttünk 
csak 5 év után, és majd évente többször lá-
togatóba. Nehéz volt, de ki bírtuk, dolgoztunk, 

nevelni kellett a gyerekeket, majd taníttatni, és 
lakhatóságot szerezni, sok feladatunk volt. A 
tápiógyörgyeiek remek emberek, mi nem kap-
tunk egy rossz szót, vagy sértést sem senkitől, 
csak segítséget.

Apámnak 3 testvére élt Budapesten. Hercze 
Jóska bátyámnál (Hűvösvölgy) szálltunk meg, 
innen jöttünk mentünk. Majd jelentkeznünk 
kellett, mint menekültek a Belügyminisztéri-
umban, ahol rendeztük az iratainkat, vizsgála-
tokat stb. és közben kerestük a munkalehető-
ségeket is. (Sajnos mi már az utolsók voltunk 
menekültekként, akiket még befogadtak, de 
nekünk már nem adtak letelepedési segélyt, 
mert elfogyott. Németországban még volt hely 
a letelepedésre az erdélyi menekülteknek, 
amit a Belügyminisztériumtól  tudtuk meg. Na 
de mi Magyarországon akartunk maradni, így 
javasolták, hogy menjünk vidékre, mert az 
biztonságosabb a gyerekeknek is. Így jöttünk 
Tápiógyörgyére, illetve azért is, mert tudtam, 
hogy testvérvárosa Torockónak. Emlékszem, 
hogy az akkori polgármester, Józsa László 
fogadott. Nagyon örült, amikor azt mondtam, 
hogy torockói vagyok, de egyben meg is le-
pődött, amikor azzal folytattam, hogy itt szeret-
nénk letelepedni és nem megyünk haza. Ránk 
nézett és annyit mondott: legyen. Segített és 
már este volt is szállásunk. Örök hálám és kö-
szönet Józsa Lászlónak és mindenkinek, aki 
segített nekünk! (Adélka például, élelmet vett 
a gyerekeinknek, amíg várakoztunk.)

Hogyan indultak a kezdeti évek, az új 
otthonteremtés? Okozott-e bármiféle ne-
hézséget beilleszkedni az új közösségbe 
férjével és a gyerekekkel? Mennyire volt 
befogadó az akkori tápiógyörgyei lakó kör-
nyezet?

A helyi Tsz-ben kaptunk munkát, amiért kö-
szönet Fehér Sándornak, Unyiné Margitkának 
és mindenkinek, aki ott volt akkor velünk!  A fér-
jemet az újszilvási rugó üzembe fogadták be. 
Az újszilvási munkatársai és a főnökei is sokat 
győzködték a férjemet, hogy költözzünk Újszil-
vásra. Az akkor még a nagyon jó minőségű 
györgyei víz, a vonatjárás, az itt kialakuló ba-
rátságok, (Hilda lányunkat a 3. osztályba befo-
gadta Suba Erika tanító néni, Timikét meg az 
oviba Földes Piroska óvó néni), ezek a tények 

mind itt marasztaltak (pedig még Vecsésre is 
hívtak lakni, biztosítva lakást, amiért albérletet 
sem kellett volna fizetnünk). Nagyon hálás 
vagyok. Köszönet az összes pedagógusnak 
a remek tanításukért. Volt szerencsém nekem 
is a tápiógyörgyei iskolapadban ülni egy rövid 
ideig, amikor alap számítógépes tanfolyamon 
vettem részt. Az előadó Békeffy tanár úr volt. 

Szeretek itt élni, szeretem az embereket. A 
jó embereket mindig megtaláltam, sok segít-
séget kaptam sokuktól, így amint csak tehet-
tem vissza segítettem, és segítek, ahol csak 
tudok.

A rendszerváltozást követő években ne-
héz volt munkát találni Magyarországon. 
Milyen szakterületen próbáltak elhelyez-
kedni a férjével? Hogy sikerül az Ön szá-
mára a tápiógyörgyei községi önkormány-
zat alkalmazásába kerülni? 

A férjem a tápiógyörgyei sörfőzdében dol-
gozott miután a Tsz megszűnt, majd Buda-
pesten a TAURUS gyárban 18 évet. Én meg 
a Tsz után, egy Kft-ben Tápiógyörgyén dol-
goztam mint  adminisztrátor, majd munkanél-
küli lettem. Amúgy mérlegképes könyvelőként 
dolgoztam Torockón a Coop szövetkezetnél. 
(A férjem nagyenyedi és így oda költöztünk. 
Tíz évig laktunk Nagyenyeden, ahonnan in-
gáztam Torockóra. A gyerekek Nagyenyeden 
születtek és ott jártak magyar oviba és magyar 
iskolába). 

1996. január 1-jétől a konyhán kezdtem el 
dolgozni. Varróné Gabica élelmezésvezető 
felvett konyhai kisegítőnek, amíg ez év ok-
tóberében az élelmezésvezető felmondott. 
Az óvoda vezetője Némethné Irma és Józsa 
László polgármester akkor adtak egy lehető-
séget, hogy átvegyem a konyhavezetését. 
Így 1997. január 1-től élelmezésvezetőként 
kezdtem dolgozni. Honosíttattam a végzettsé-
gemet, amely mellé megkaptam C kategóriás 
nyelvvizsgát is. Majd ezek után elvégeztem 
OKJ-s élelmezésvezetői tanfolyamot.

Nagyon sokat köszönhetek Józsa László-
nak, Némethné Irma óvoda vezetőnek, Var-
róné Gabicának, Vágányné Marika néninek 
(mint a legjobb szakács-nénim), Molnárné 
Pannikának, Kunné Tündének, Nagyné Te-
rikének, Vargáné Ilikének, Dömökné Évá-

Interjú Sáska Lídia élelmezésvezetővel

Sáska Lídia férjével Sáska Árpáddal
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nak és a többi újabb kolléganőknek is. 
2004-ben költöztünk át az új konyhába. A 

polgármester Varró István megbízott a vezeté-
sével, amit 2021. március 8-ig, öregségi nyug-
díjba vonulásomig folytattam. 

Varró István és a jegyzők (24 év alatt több 
jegyző volt, mint polgármester) is sokat segí-
tették a munkámat. Nagyon sokat jártam a 
”fejükre” kisebb nagyobb gondokkal, de előbb 
vagy utóbb mindig jó eredményt értem el. Há-
lás vagyok a segítségükért és a bizalomért is.

Az élelmezésvezetői munkakör betölté-
se egyszerre felelős és nagy odafigyelést 
kívánó tevékenység. Milyen feladatokat 
kellett naponta elvégeznie? Mire kellett 
rendszeresen odafigyelnie?

Itt a konyhán voltak váltakozások, kellett az 
odafigyelés: voltunk Óvoda Konyha, Önkor-
mányzati  Konyha és intézményként Tápió-
györgye Községi Konyha és Étterem.

Először voltak a szabályok, amiket követni 
kellet. Ezek egyféle iránymutatóként szerepel-
tek, de 2014. évtől ezek a szabályok már ren-
deletként jelentek meg, kötelező betartással. 

Kötelező lett az étlaptervezés csoporton-
ként is: ovi, bölcsőde, iskolás alsós, felsős 
és az idősek otthona részére. Minden kor-
csoportnak külön meg lett határozva a nyers-
anyag mennyiség – a minőség felhasználása 
is (például: 2,8% tej, 12% tejföl, tejtermékek, k. 
cukor, liszt, rizs, só, olaj, bulgur, köles, hajdina, 
teljes kiőrlésű gabonák, sovány húsok, húské-
szítmények stb., miből mennyit és hányszor 
adható, készíthető el). A kilókalóriát be kellett 

tartani, csoportokra bontva fel kellett tüntetni 
az étlapon. Az allergén anyagokat szintén, 
amelyek követése szükséges. Ezért külön 
étlapot kellett szerkeszteni a betegeknek és 
az allergiásoknak. Ez mind nagy odafigyelést 
igényelt.

Az élelmezésvezető árut rendel, raktároz, 
kiírja-kiadja a napi szükséges nyersanyag 
(élelmiszer) felhasználást, mindent dokumen-
tál, számlákat egyeztet-vezet, elszámol, követi 
és vezeti az étkezők létszámmozgását. Vezeti, 
felügyeli a munkacsoportot is. Vezeti követi a 
hiányosságokat, a javításokat. Szóval ez egy 
üzemi konyha sok feladattal ellátva, lényegé-
ben a bejött nyersanyagból menüt készítünk 
minden nap, így 2004-től nem volt leállásunk. 

Mi volt az, amit munkakörén belül leg-
inkább szeretett csinálni? Melyek voltak a 
legkedvesebb tapasztalatai? Hogyan gon-
dol vissza az elmúlt évtizedekre?

Az igazság az, hogy mindent szerettem csi-
nálni, csak most az utóbbi időben kezdtem el 
érezni, hogy már fáradok. A 24 év alatt, amíg 
élelmezésvezető voltam, nem voltam beteg-
állományban egy napot sem, ez azt is jelenti, 
hogy mindig nagyon jól főztek a Lányok! Nem 
voltam hosszú szabadságon sem, mert min-
dig fontosabb volt a konyha jó működése szá-
momra.

Nem mindenki volt elégedett a menükkel, 
sok étkező a kedvenc ebédjét szerette volna 
mindennap, de ez egy közétkeztetés, ami 
számtalan szabály betartásáról szól. Sajná-
lom, és a mentségemre legyen mondva ez a 

konyha nem kívánsághely és nem étterem 
(még), (így lettek rossz emlékeim is, de ez 
nagyon elenyésző). Összességében nagyon 
szerettem a munkám, és az összes étkező 
csoportot próbáltam mindig jól szolgálni. Az én 
hívatásom volt „a megfelelő szolgáltatás bizto-
sítása a közétkeztetésben”.

Merre járnak most a felnőtt gyermekei? 
Hol élik életüket? Sikerült-e megtalálni a 
boldogságukat?

Hilda lányunk a családjával (itt van három 
unoka Zóra, Zéti, Zoé) Veresegyházán lak-
nak. Tímea lányomék (egy unoka van, Chris-
tian, aki kétéves lesz júl.10-én) Ausztriában 
laknak. Jól vannak, jelenleg mindketten a 
gyerekek nevelésével foglalkoznak.  Minkét 
lányom érettségi után diplomát is szerzett, 
azonban nem a végzett szakmát választották. 
Hilda kozmetikusként kezd dolgozni a járvány 
után, Tímea az Ausztria Herviz központjába 
megy vissza dolgozni.

Munkaköri kötelezettségei nem terhelik 
már le. Milyen tervei és elképzelései van-
nak az elkövetkező időszakra?

Így 65 évesen a terveim egyszerűek: uno-
kázom, kertészkedem, olvasgatok, utazgatok. 
A férjemmel és gyerekeimmel még nagyon 
sokáig szeretnék együtt lenni, és most már 
nem kell azt kérdezniük „anya, te mikor érsz 
rá?” Köszönöm ezt a lehetőséget, Isten áldjon 
mindenkit!

Köszönöm a válaszokat.
Az interjút készítette: Németh Csaba

Interjú Baranyi Boglárka védőnővel

Úgy gondolom, sokan hallottak arról, hogy 
a tápiógyörgyei egészségügy egyik sarkala-
tos pontja a védőnő kérdés volt. Többszöri 
pályázati kiírás ellenére is betöltetlen maradt 
az állás. Most viszont örömmel mutathatom 
be önöknek Baranyi Boglárkát, aki 2020. júli-
usa óta községünk fiatal, energikus, mosoly-
gós védőnője.

• Bogikám, kérlek, mesélj magadról egy 
kicsit az olvasóknak!

Miskolci születésű vagyok és mindig is ott 
éltem a családommal. Édesanyám dajkaként 
dolgozik, édesapám egy fuvarozó cégnél 
szakmai irányító, az öcsém pedig jelenleg 
képalkotó diagnosztika szakon tanul. A helyi 
egészségügyi szakközépiskola elvégzése 

után a Miskolci Egyetem Egészségügyi Ka-
rán folytattam tanulmányaimat és a tava-

lyi év elején végeztem, mint védőnő.
• A miénken kívül néztél más pályázato-

kat is?
Igen, több pályázatom is futott egyszerre. 

Mindig is azt vallottam, hogy muszáj több lá-
bon állnia az embernek. Mind Pest megyei 
állásajánlat volt, ugyanis Miskolc környékén 
nem találtam szabad állást.

• Miért Tápiógyörgyére esett a választá-
sod?

Őszintén bevallom többször belefutottam 
a györgyei álláspályázatba. Mivel még csak 
hallani sem hallottam a településről így to-
vább görgettem. Majd az egyik környező te-
lepülés védőnője - aki csoporttársam volt az 
egyetemen - bátorított arra, hogy pályázzam 
meg az állást, hiszen ez egy csendes kis te-
lepülés, kedves emberekkel. Így hát beadtam 
a jelentkezésemet, majd az állásinterjú után 
el is utasítottam minden más ajánlatot. Úgy 
éreztem, hogy Tápiógyörgyén megtaláltam 
azt, amit kerestem.

• Mik az első benyomásaid a faluról?
Miskolc nagy városnak mondható, eh-

hez képest Tápiógyörgye egy csendes kis 
település. Először nagyon furcsa volt hogy 
nincs városi zaj, de nagyon hamar meg tudja 
szeretni az ember és fel tudja venni az itteni 
életre jellemző nyugodt ritmust. Az lakosok 
nagyon kedvesek, mindenki ismer mindenkit. 
Ez manapság elég nagy pozitívum a rohanó 
világ miatti lassan már személytelenné váló 
életben.

• Hogyan sikerült a beilleszkedés?
Igyekszem közvetlen lenni mindenkivel, 

akivel szóba elegyedek. Sose voltam nagy 
társasági ember, épp ezért nehezen barát-
kozom. Úgy gondolom, hogy megtaláltam 
azokat az embereket, akiknek a közelében jól 

érzem magam.
A védőnői szerepbe való beilleszkedés 

azonban egy teljesen más helyzet. Itt az 
ember nem igazán barátkozhat, hiszen van-
nak kötelezettségei. Mindig is tartottam at-
tól, hogy bizalmatlanok lesznek az emberek 
velem szemben, mert fiatal vagyok és nincs 
gyerekem sem. Az egyik legnagyobb pozitív 
csalódásom az életben, hogy nem ezen tulaj-
donságok alapján ítélnek meg a gondozottak. 
Hallgatnak rám, megfogadják a tanácsaimat 
és szívesen látnak családlátogatás keretein 
belül az otthonukban.

• Mi minden tartozik a munkakörödbe? 
Eleget tudsz tenni ezeknek a feladatok-
nak?

Az életvitelszerűen itt élő gyermek terve-
zés előtt állók, várandósok és kisgyermekes 
családok életében nyújtok segítséget, példá-
ul a szülővé válásban, gyermeknevelésben. 
Valamint a preventív egészségmegőrzés ér-
dekében nyomon követem a várandósok és 
gyermekek fejlődését. A gyermekeket meg-
születésüktől iskolás korukig gondozom, mint 
körzeti védőnő, majd iskolavédőnőként va-
gyok jelen azoknak az iskolás korú gyerme-
keknek az életében, akik helyben kezdik meg 
tanulmányaikat. Ez egy nagyon összetett 
munkakör, épp ezért is izgalmas minden per-
ce. Sosincs két egyforma nap. A gondozottak 
visszajelzése alapján azt mondanám, hogy 
igen, eleget teszek a feladataimnak. Minden 
esetem érdekes valamiért.

• Egy falunak alapvető érdeke, hogy 
megbízható védőnői szolgálat működjön. 
Van e hosszú távú elképzelésed Tápió-
györgyén?

Igen, az első pillanattól kezdve hosszú távú 
terveim vannak. Egyre többet gondolkozom 
azon, hogy letelepedjek Tápiógyörgyén.

Köszönöm a beszélgetést:
Gálné Dömők Gyöngyi
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Tápiógyörgye erdélyi testvértelepülé-
sén, Torockón 2020. szeptember 27-én 
lezajlott helyhatósági választások eredmé-
nyeként a polgármester Deák-Székely Szi-
lárd Levente lett. A korábban pedagógus 
pályán tevékenykedő, torockói iskolaigaz-
gatói múlttal is rendelkező új községvezető 
reményteljes jövőt teremthet a természeti 
értékeiről, épített örökségéről és hagyo-
mányos kultúrájáról elhíresült páratlan 
szépségű településnek. A tápiógyörgyei 
Faluújságban megjelenő interjúval szeret-
nénk őt a tágabb olvasóközönség számára 
megismertetni, annak reményében, hogy 
hamarosan mind többünk számára válik 
lehetővé személyesen is találkozni vele, 
viszontlátni őt. 

Kedves Szilárd! Bevezetésként legyél 
szíves és mesélj nekünk a szülőhe-
lyedről, gyermekkorodról, általános és 
középiskolás éveidről, felsőfokú tanul-
mányaidról.

Erdélyi magyar család gyermekeként 
születtem Nagyenyeden (ahol jelenleg is 
lakom a családommal), de gyerekkoromat 
Felvinc községben töltöttem, ahol édes-
apám agrármérnökként dolgozott és így a 
család Felvincre költözött. Igazi kalandos 
gyermekkorunk volt, melyben ott található 
a sok játék, rengeteg szabadidő, rengeteg 
mozgás, az utcák tele voltak gyerekekkel, 
román és magyar gyerekek önfeledten ját-
szódtak együtt. Akkor még nem is gondol-
tam rá, de ennek a legnagyobb hozadéka 
az volt, hogy kiválóan megtanultuk a román 
nyelvet, erőfeszítés nélkül, egyik gyerek a 
másiktól. Ez később nagy hasznomra volt. 
Ma már keresni kell a különböző élethely-
zeteket, hogy gyerekeinket kapcsolatba 
helyezzük a román gyerekekkel, a román 
nyelv elsajátítása végett. Az elemi osztályt 
és a felső tagozatot (V-VIII osztályokat) 
a Felvinci Általános Iskolában végeztem 
magyar tagozaton. Ez vegyes iskola volt, 
azaz inkább román iskola, de rendelkezett 
magyar tagozattal. Kevés magyar gyerek 
volt már akkor is községszinten, így már 

az elemiben összevont osztályban jártunk 
I-III és II-IV osztályok. Később is összevont 
osztályokban folytattuk. A felső tagozaton 
nem volt minden tantárgynál magyar ajkú 
tanárunk, így többször előfordult, hogy a 
fizikát vagy kémiát román nyelven taní-
tották kivált a VII. és VIII. osztályokban. 
A történelmet, Románia történelmét VIII. 
osztályban kötelező módon román nyelven 
tanították a magyar tanulóknak is. Ezekre 
az évekre jellemző volt a „praktika”, azaz 
amikor a diákokat akár hetekig különböző 
mezőgazdasági munkálatok elvégzésére 
vitték ki. Ilyenkor nem volt tanítás az isko-
lában, de volt munkára való nevelés, és 
meg kell vallanom szép emlékek jutnak 
eszembe ezekről az évekről. A VIII. osztály 
elvégzése után Nagyenyeden folytattam 
tanulmányaimat a Bethlen Gábor Kollégi-
umban, mely intézmény akkoriban, amikor 
odakerültem a IX. osztályba (1989-ben), 
a Nagyenyedi Vegyes Ipari Líceum ne-
vet viselte és pontosan 1993-ban, amire 
érettségiztünk visszakapta a Nagyenyedi 
Bethlen Gábor Kollégium nevet. Az enyedi 
kollégiumban több mint 1000 diák tanult 
ezekben az években. A diáksereget bent-
lakó diákok, ingázó diákok és a helyi nagy-
enyedi tanulók alkották. Én az ingázó diá-
kok seregét erősítettem, kik a környékbeli 
falvakból jöttek Nagyenyedre. Matemati-
ka-fizika osztályban jártam, innen a mate-
matika iránti érdeklődésem. A XII. osztály 
elvégzése után a Kolozsvári Babeș-Bolyai 
Tudományegyetem matematika karára 
felvételiztem. Így Kolozsváron, a BBTE 
magyar vonalán matematikából szerez-
tem licenszet 1993-1997 között. Később, 
már tanárként ugyancsak a BBTE-en vé-
geztem számítástechnikát, ezúttal román 
nyelven 2001-2003 között (posztgraduális 
képzés).   

Mi vezérelt a tanári pálya felé? Ho-
gyan kerültél a torockói iskolába és 
milyen tapasztalatokkal gazdagodtál 
helyben? Később milyen egyéb munka-
köröket töltöttél be a közoktatási rend-
szeren belül?

Édesanyám pedagógus volt (a Nagy-
enyedi Bethlen Gábor Kollégium tanítója), 
így gondolom Ő volt a példaképünk, test-
vérem, meg jómagam is, mindketten taná-
rok lettünk, testvérem rajztanár, én pedig 
matematikatanár. Az egyetem elvégzése 
után versenyvizsgával kerültem Torockóra 
matematikatanárnak, 1997-ben. A véletlen 
úgy hozta, hogy elég hamar, 1999-ben 
már iskolaigazgató lettem, igaz rövid ide-
ig, mert azután behívtak katonának egy fél 
évre. Viszont 2003-ban újra iskolaigazga-
tó lettem ezúttal hosszabb időperiódusra. 
2003-ban kerestük fel Kovács Zoltánnal 
Böjte Csabát Déván azzal a szándékkal, 
hogy egy gyermekotthont hozzon létre To-
rockón. 2004-ben meg is alakult a Torockói 
Kis Szent Teréz Gyermekvédelmi Központ, 
kezdetben 14 gyerekkel és 2 nevelővel. Is-
kolaigazgatóként egy teljes mandátumon 
keresztül, 2004-2008 között önkormány-

zati képviselő voltam Veres Rudolf polgár-
mester vezetése alatt. 

2010-től 2019-ig a Gyulafehérvári Peda-
gógusok Házának az igazgatója voltam. 
Ez a megyei jogú intézmény feladatköre 
volt a továbbképzések megszervezése és 
lebonyolítása, a programok akkreditálása 
kb. 4500 Fehér megyei pedagógus részé-
re (természetesen román és magyar pe-
dagógusoknak egyaránt, jó tudni, hogy az 
említett 4500 pedagógusból csupán 140 
magyar). Ezekben az években lehetősé-
gem volt EU finanszírozású projektekben 
dolgozni, részt venni főképpen partner-
ként. Ezzel párhuzamosan 2012–2021 
között a Romániai Magyar Pedagógus 
Szövetség Fehér Megyei Szervezetének 
elnöke voltam, mely minőségben évközi 
továbbképzéseket, BNYA (Bolyai Nyári 
Akadémia) bizonyos szekcióit, konferen-
ciákat, kerekasztal-beszélgetéseket szer-
veztem a magyar pedagógusok számára, 
kiemelten megyénk pedagógusainak, de a 
megye határain túlmenően is. Az RMPSZ 
stratégiai partnere a Magyar Kormány-
nak a Kárpát Medencei Óvodafejlesztési 
projekt lebonyolítását illetően, így megyei 
elnöki minőségemben rám hárult az a fel-
adat, hogy koordináljam a megyénkben 
történő ilyen vonatkozású fejlesztéseket: 
napközi óvodák építése, játszóterek léte-
sítése, konferenciák és továbbképzések 
szervezése az óvodapedagógusok részé-
re. 

Mi motivált abban, hogy megméret-
tesd magadat a 2020. évi önkormány-
zati választásokon és Torockó polgár-
mestere legyél? Milyen célokkal és 
elképzelésekkel vágtál bele a községve-
zetői teendőkbe?

1997-től követtem Torockó fejlődését. 
Tapasztalhattam, hogy ami az infrastruktu-
rális fejlesztést illeti, Torockó sok lehetősé-
get hagyott ki. Elsősorban ezen szeretnék 
segíteni, de nagyon fontos szempont, hogy 
a lakosság megértse: közösen erősek va-
gyunk. Együtt kell építkezni, együtt kell 
községünket szebbé, tisztábbá varázsolni. 
Tudom, hogy együtt képesek leszünk erre, 
Torockón sok jó ember él, aki ugyanezt 
akarja. Természetesen a fejlesztést óvato-
san kell végezni, folyamatosan figyelni kell 
arra, hogy Torockó ne veszítse el varázsát. 
Több alapvető dologra oda kell figyelni: 
például milyen anyagokat használunk az 
építkezések során. Torockón a legkedvel-
tebbek a kő, a fa és az igényesen kimunkált 
kovácsoltvas elemek. A házak építkezési 
jellegét mindenképpen meg kell tartani és 
azokkal is megértetni ennek a fontosságát, 
akik újonnan költöznek Torockóra. 

A választásokat követően, hogyan állt 
össze a helyi képviselőtestület? Milyen 
erők alkotják a tagságot? Sikerült-e a 
megfelelő összhangot megteremteni a 
közösen elérendő célok érdekében?

Képviselőtestületünk 9 személyből áll, 
ezt a község lakosságához mérten sza-
bályozzák. A 2020-as választások nagy 

Interjú Deák-Székely Szilárd Levente torockói polgármesterrel



győztese mindenképpen az RMDSZ, amely 
6 mandátumot szerzett a 9-ből, így megsze-
rezve a kétharmados többséget. Az Erdé-
lyi Magyar Néppárt csupán 2 mandátumot 
szerzett, az ezelőtt 4 évi 4 mandátum he-
lyett. 1 mandátumot a szociáldemokrata párt 
(PSD) szerzett. A polgármester is RMDSZ 
színekben szerzett mandátumot. Természe-
tesen, mint minden választás után vannak 
sértődöttségek, széthúzások, de meggyő-
ződésem, hogy majd látva a helyes irányt, 
a közös építkezés irányát, mindannyian fel 
fogunk zárkózni a fejlesztések mellé.  

Mely intézmények és szervezetek 
együttműködésére számíthatsz helyben, 
amelyek segíthetik az önkormányzat 
munkáját? Milyen külső támogatásokkal 
érdemes számolnod a községfejlesztési, 
oktatási vagy éppen kulturális célokat il-
letően?

A 2006-ban alapított Torockó és 
Torockószentgyörgy Közösségépítő Egye-
sület, a Torockószentgyörgyi Szilas Egye-
sület megerősítette, hogy partner akar lenni 
ebben az építkezésben. Az együttműködés 
szempontjából kiemelt fontosságúnak tekin-
tem az egyházak, az iskola és a gyermek-
otthonnal való jó kapcsolat kialakítását. A 
községfejlesztési terveinket többnyire EU-s 
alapokból, nemzeti pályázatok során elnyert 
pénzalapokból, esetenként saját költség-
vetési forrásokból valósítanánk meg. Az 
oktatási és kulturális célok elérése érdeké-
ben számítunk a Magyar Kormány által ki-
írt pénzalapok lehívására is, gondolok itt a 
Bethlen Gábor Alap Zrt. Által nyújtott támo-
gatásokra, ezeket a fent említett non-profit 
egyesületeink pályáznák meg.    

Mely feladatokra kellett mielőbbi 
megoldást találni polgármesterséged 
kezdetén? Milyen fejlesztéseket, beru-
házásokat tervezel a közeljövőben meg-
valósítani?

Van olyan nagy befektetés, mely 2009-
2011 között történt meg és nincs befejezve. 
Gondolok itt a torockói víz és szennyvíz há-
lózatra. Ez a munkálat nem lett átadva, nem 
lett befejezve, a szennyvíztisztító rendszer 
félig készült el. Egyik legégetőbb probléma 
ezt működésbe hozni. Ennek az első lépé-

sét indítottuk el, azzal, hogy egy szakértői 
vélemény szükségeltetik (úgy a dokumen-
tumok kivizsgálásában, mint a valóságban 
– kint a terepen), ahhoz, hogy tudjuk mi a 
helyzet a vízhálózattal. Mi működik benne 
és mi az, ami nincs meg és amire pénzt 
pályázhatunk. Alig 2 hónap után leadtuk 
az első EU-s finanszírozású pályázatunkat, 
amely 2020 december 23-án történt meg. 
Ezzel a pályázattal az iskolát támogatnánk 
számítástechnikai eszközökkel: laptopok 
az informatikai labor korszerűsítéséhez, 
tablettek a diákoknak, laptopok a pedagógu-
soknak, projektorok minden tanterembe, all 
in one rendszerek. Infrastruktúrális téren az 
önkormányzat épületét szeretnénk felújítani, 
a művelődési házakat mindkét településen, 
Torockószentgyörgyön a községi utakat 
aszfaltozni, akár határi utakat is, Torockón 
a központi parkot rendbe tenni, közvécét ki-
alakítani. 

Milyen mértékben érintette Torockót 
a koronavírus járvány okozta helyzet? 
Mennyiben nehezítik meg a település la-
kóinak életét a járványüggyel kapcsola-
tos korlátozó intézkedések? 

Sajnos minket sem került el a világjár-
vány. Március 26-tól karanténba került a 
község a magas fertőzöttségi arány miatt. 
Már a negyedik hét karanténban vagyunk, 
így a vendéglátó egységek (Torockón több 
mint 24 ilyen vendéglátó egység van) nem 
fogadhatnak turistát, ami jelentős mértékben 
megnehezítette a lakosok életét.  

A szórványban élő magyar közössé-
gekre jellemzően, sajnos Torockón is 
égető probléma a lakosságcsökkenés. 
Látsz-e valamiféle megoldást a fiatalok 
helybentartására és a gyermeklétszám 
apadásának megállítására oly módon, 
hogy a település ne veszítse el eredeti 
arculatát?

A lakosságcsökkenés valós probléma, a 
tavalyi évben (2020-ban) egyetlen gyerek 
sem született községünkben. A fiatalokat 
nehéz itthon tartani, főképpen azokat, akik 
továbbtanultak, egyetemi tanulmányaik van-
nak, ők többnyire Kolozsváron vagy Maros-
vásárhelyen telepedtek le. Ez érthető, mert 
ezekben a nagyvárosokban van a munkahe-

lyük. Remélhetőleg, jobb megélhetési 
körülményeket teremtve Torockón, elér-
hetjük azt, hogy több fiatal család maradjon 
itthon. 

Amennyiben nem tévedek, Torockó 
nyolc magyarországi önkormányzattal 
ápol élő testvér-települési kapcsolatot. 
Mi lehet ennek a gazdag kapcsolati háló-
zatnak a legnagyobb előnye Torockó szá-
mára? Tervezel-e bármiféle változtatást e 
téren az eddig bevett szokásokon? 

Igen, ez valóban így van, lényegében 
kilenc testvértelepülésünk van, de nyolc 
magyarországi önkormányzattal van élő 
kapcsolatunk. Sokat tanulhatunk a magyar-
országi önkormányzatoktól, a fejlesztések-
ről, EU-s pályázatok lehívásáról, a gondos 
községrendezésekről. Szeretném, ha kö-
zösen olyan programokat dolgoznánk ki, 
amelyek mindkét fél számára hasznosak; 
gondolok itt gyerek és ifjúsági programokra, 
amely mellett akár az idősebb korosztály ré-
szére is kitalálhatnánk érdekes és szórakoz-
tató tevékenységeket. 

Mennyire ismerd Tápiógyörgyét? Mi-
lyen emlékeket őrzöl korábbi látogatá-
soddal kapcsolatosan?

Tápiógyörgyén egyszer voltam, talán 
2008-ban, amikor a Torockó Baráti Társaság 
és annak elnöke, Németh Csaba meghívá-
sára Wass Albert est rendezvénysorozaton 
vettem részt. Iskolaigazgatóként előadást 
tartottam „Oktatásügyi helyzetkép Erdély-
ben” cím alatt. Megismerhettem Tápiógyör-
gyét, amely egy szép, rendezett község ked-
ves emberekkel. 

Végezetül az olvasóközönség vélhe-
tő kíváncsiságának kedvéért szeretném 
megkérdezni, hogyan született ez az 
egyediségéről jellemző, kivételesen szép 
neved: Deák-Székely Szilárd Levente?

Édesanyám ragaszkodott ahhoz, hogy 
mindkét fiának két keresztneve legyen: ere-
detileg a Deák Szilárd Levente névre hallgat-
tam, testvérem pedig a Deák Alpár Loránd 
névre. Később, pontosabban 2006-ban, 
amikor megházasodtam, akkor felvettem a 
feleségem családnevét, a Székely nevet. 
Egyikünk sem akart lemondani a családne-
véről és szerencsére a törvény értelmében 
volt és van egy olyan lehetőség, hogy mind-
ketten megtarthattuk a családneveinket eb-
ben a formában: Deák-Székely. Így alakult 
ki a Deák-Székely Szilárd Levente név, fe-
leségem neve Deák-Székely Enikő Tünde. 
Három fiamnak szintén ilyen szép, hosszú 
neve van: Deák-Székely Róbert Dániel (10 
éves), Deák-Székely András Magor (5 éves) 
és Deák-Székely Árpád Zalán (5 éves), kis-
fiaim ikrek. 

Köszönöm a válaszokat! Sok sikert és 
eredményes munkát kívánok az elkövet-
kező évekre! 

Köszönöm a lehetőséget kedves Csaba! 
Üdvözlöm Tápiógyörgye közösségét! A ma-
gam és képviselőtársaim nevében kívánunk 
Nektek erőt, egészséget, békességet. Isten 
áldása kísérje életutadat!

Deák-Székely Szilárd Levente
Torockó község polgármestere

Az interjút készítette: Németh Csaba
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Gál László Bócsa polgármestere, Deák-Székely Szilárd Levente torockói iskolaigazgató 
és Kőszegi László tápiógyörgyei Mikulás 2009-ben
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„Az otthon ott van, ahol a szívünk lakozik! 
A lábunkkal elmehetünk ugyan innen, de 
szívünkkel soha.” /Oliver Vendel/

Falunk születésnapjára készült Tápió-
györgye 800 éves emlékezete című nem 
oly régen megjelent könyv bevezetőjéből 
idézem a polgármester úr sokrétű elismerő 
szavai közül azt, amely közvetlenül a köz-
ség lakóiról szól. „ A legnagyobb elismerés 
azonban Tápiógyörgye mindenkori lakóinak 
az életüket e községben becsületes munká-
val itt töltötteknek jár!”

A könyvben olvasva a helyi vendéglátó 
egységek múltjának történetét, leépülését, 
eszem-be jutottak azok a szorgalmas, egy-
szerű végzettségű, kedves emberek, akik 
a múltban nagyon szerény körülmények 
között üzemeltették ezeket az úgy nevezett 
„műintézményeket „kocsmákat. Nagy Feró 
szavaival élve „könyvtárakat”. Itt az 1983 
előtti lehetőségekre gondolok. A továbbiakat 
megemlékezésnek szánom tiszteletükre. 
Sajnos legtöbbjük már csak emlékezetünk-
ben él. Ezért fontos azok nevének megemlí-
tése, akik végül is a falu közéletében, társa-
dalmi, kulturális életet befolyásoló helyeken 
szolgáltak. A visszatekintésben Velük kap-
csolatban csak a pozitív eseményekről sze-
retnék szólni.

A legrégebbi vendéglőről már az én, 70-
es korosztályom is csak a leírt történetekből 
tud. A régi vendéglátó helyek közül halvá-
nyan emlékszem a saját tulajdonú Csordás 
sarkira, vagy a szintén saját tulajdonú vasúti 
Kertész kocsmára. Az üzemeltető Kertész 
Ferenc volt, ipari foglalkozása szobafestő 
mázoló.

A Barta kocsma a falu közepén volt, 1960-
tól tsz iroda az épület egy részében. A tsz 
levéglegelése után magántulajdonba került, 
majd lebontásra. A Barta kocsma épületéről 
vannak emlékeim, amikor a könyvtár is ott 
volt. A könyvtár, ahol sűrűn megfordultam. 
Vica tanító néni és a nagyon kedves Man-
cika néni mindig segített választani, aján-
lani egy szép könyvet. Innen költözött át a 
Községháza udvarára a hátsó épületbe a 
könyvtár .

„Itt a kis faluban a patak partján, A múltat 
zengik süvöltve a fák.”  /Hámori Zsóka /

A Kisgazdakör már 1922-ben megvette 
a Batthyányi úti épületet, de csak a hábo-
rú után 1946-47-ben nyílt meg a kocsma 
DÉFOSZ néven. Az üzemeltető Miskolczi 
János és családja volt. Közben volt egy kis 
ideig szüneteltetés, ezalatt termény rak-
tárnak használták az épületet. A Miskolczi 
család 1958-ig volt a helyiség üzemeltető-
je, ez alatt folyamatosan szépítették a kör-
nyezetet. Az udvaron felfuttatott virágfallal 
kialakított bokszokra már én is emlékszem. 
Akkoriban nagyon jó forgalmat hozott a nyu-
godtabb beszélgetésekre is alkalmas „sör-
kert”. 1958-ban Miskolczi János idősebbik 
lányát feleségül vette Vágány József, ezt 
követően ők lettek az üzemeltetők. Majd 
az ÁFÉSZ váratlanul áthelyezte Józsit Tá-
piógyörgyén már működő első önkiszolgáló 
bolt vezetőjének.

Pál László Györgyén ismert nevén /
Pityő/ vette át a DÉFOSZ üzemeltetését 

1960-ban. A kiszolgáló személyzet három 
fő volt. Vágányné Marika, özv. Riskó János-
né Bözsike néni és Pityő Laci. Ők hárman 
váltották egymást. A tsz-ben bekövetkezett 
száj- és körömfájás idején, üzemi konyhát 
működtettek a Páskomi telepen karan-
ténban tartózkodó dolgozók ellátására. A 
konyhai feladatokba besegített Pál László 
felesége Maca, valamint Vágányné Marika 
édesanyja Miskolczi Jánosné.

1974-ben az Iparoskör üzemeltetését át-
vette id. Varga József és felesége Mariska, 
továbbra is az ÁFÉSZ égisze alatt. Varró 
(Porcel) László és felesége Ilonka vette át a 
DÉFOSZ üzemeltetését, de akkor már Kis-
pipa néven. A pultban dolgoztak, továbbra 
is Pál (Pityő) László és a Rimóczi házaspár.

Az üzemi konyha, kifőzde egyre aktívab-
ban működött. A konyha dolgozói voltak, 
Varró Lászlóné Ilonka, Theisz Manci néni, 
Oláh Mihályné Annuska. Élő zene már az 
előző években is volt a tápiógyörgyei szü-
letésű kiváló prímás Lojzi bácsi vezetésével. 
A rendezvények, lakodalmak rendszereseb-
bek lettek. A műsoros nótaestek, amelyek 
szervezésébe besegített Riskó András, aki 
jó kapcsolatokkal rendelkezett.

Ennek a jó forgalmú, jó hangulatú, jó éte-
leket készítő új működtetője volt Boda And-
rás és felesége Marika 1971-től. A konyhai 
személyzetben is történt változás Manci 
néni nyugdíjba vonulásával. Akkor lépett 
be fiatalos lendületével Szinok Istvánné Ica 
néni dolgozni. A Boda házaspár igyekezett 
kihasználni a meglévő helyiségeket, hogy 
bővíteni tudják az eddigi lehetőségeket az 
italmérésen túl az étkeztetésben is. Betérő 
vendégnek bármikor, elvitelre egész héten 
volt főzés. Nyári szezonban az aratásban 
résztvevő TSZ dolgozóknak a kapacitást 
meghaladó mennyiségben, úgy 300 sze-
mélyig is. A lakodalmakat nagyobb létszám 
esetén az udvaron felállított sátorban ren-
dezték, igazi házi lagzi jelleggel. Rendsze-
resebbek voltak a rendezvények, névnapok, 
szülők bálja, nóta estek, ahol kiváló éneke-
seket is hallhattunk. Az ismertebbek közül 
említeném Tarnai Kiss László magyar nóta 
énekest, aki annyira megszerette Tápió-
györgyét, hogy számtalan alkalommal szó-
rakoztatott bennünket.

 A Boda házaspár 1983-ig volt a Kispipa 
üzemeltetője. Ekkor nyílt meg a Béke úton 
a már 1980-ban ÁFÉSZ által megvásárolt 
dr. Németh Jenő-féle házban az étterem a 
Boda házaspár vezetésével. Itt még szín-
vonalasabb vendéglátásra volt lehetőség. 
Folytatódtak a rendezvények, de nem volt 
gond, ha zártkörű volt is, mivel az alsó szin-
ten a betérő vendégeket tudták fogadni. Az 
étkeztetéssel kapcsolatban is nagy előrelé-
pésre nyílt lehetőség a jól felszerelt, tágas 
konyhában. A falu lakosai közül is egyre töb-
ben étkeztek, hordták az ebédet hétközben 
az étteremből. A tsz és a téglagyár dolgozói 
is.

A DÉFOSZ ekkor már Kispipa az ezt kö-
vető években újabbnál, újabb névváltozáso-
kon üzemeltető váltásokon ment át. Tulaj-
donos váltás is törtét, amikor Nagy György 
megvásárolta az épületet. Jelenleg virágüz-

let működik benne.
A községben a DÉFOSZ és az Iparoskör 

a régmúltban nagyon szép éveket is megélt. 
Az Iparoskör valójában a község legpatiná-
sabb vendéglátó helye volt. Itt nem csak a 
kocsma részre gondolok, ami a mai napig 
működik ifj. Varga /Budla/ Józsi vezetésével. 
Előző üzemeltetők voltak Barta András, Var-
ró /Birge/ Miklós, Varró /Porcel/ László, Kis-
pál László, 1974-től id. Varga /Budla/ József. 
Az épület 1978. november 7-ig, míg a Falu-
ház nem került átadásra, gyakorlatilag kultu-
rális központ volt. A hatvanas évek elején az 
épület legkisebb helyiségében zeneoktatás 
is volt, amit egy ideutazó férfi tanár tartott. 
Akikre emlékszem: a Regős ikerlányok, a fiú 
testvérük, Pataki János, akik zongorára jár-
tunk. Harmonika órára Mészáros Pista /ker-
tész/, akinek a legnagyobb harmonikát vette 
meg az édesapja. Gyönyörű bordó színű 
volt, de nagyon nehéz. Tíz évvel később itt 
indult a Tápiógyörgyei Zeneiskola élete. Az 
épületben óriási nagy terem, ahol színpad is 
volt, öltöző helyiség, minden adott volt ze-
nés műsorok, rendezvények, táncmulatsá-
gok, bálok megtartására. Az óvodai évzáró 
műsorokat a 70-es években, a községi ün-
nepeket, megemlékezéseket is ott tartottuk. 
A hajdani táncmulatságok egyik legszebb 
emléke az én korosztályomnak a táncis-
kola. Hétvégeken azt követő un. össztánc, 
vizsgabál! Minden évben az iskolai évzáró 
utáni héten kezdődött az Iparoskörben a 
tánciskola. Új tanulók mindig az évben nyol-
cadikat végzett lányok, fiúk voltak. A tánc-
oktatásnak hagyománya volt a községben, 
amit egy Budapesti házaspár tartott Irma 
néni és Béla bácsi. Nagyon szerettük őket 
mi györgyeiek. Minden hét végén volt az 
össztánc a héten tanultakból, de azon már 
a faluból, sőt a szomszéd falukból is részt 
vehettek fiatalok. A tánciskola zárása volt a 
vizsga bál, ahol bálkirálynőt lehetett válasz-
tani. Természetesen az lett a bálkirálynő, 
akinek a legtöbb szavazó jegyet meg tudták 
venni. Július végén a györgyei búcsú napján 
volt mindig az Anna bál, ami nekünk az első 
bálunk volt valójában úgy 14 évesen.

„Minden hely megszentelődik, ahol bol-
dog voltál!” /Müller Péter”/

Ilyen alkalmakkor ismerkedtünk meg a 
tőlünk idősebb lányokkal, fiúkkal a faluból. 
Visszagondolva arra az időre, azt vallom, 
hogy nem csak jó szórakozási lehetőség 
volt, hanem megfelelő ideális alkalom is-
merkedésre, beszélgetésre. Ami talán nap-
jainkban hiányzik, legalábbis itt vidéken, a 
fiataloknak. A mi időnkben több fiatalnak itt 
kezdődött a kapcsolata, párok, szerelmek 
születtek.

„Nincs a világon olyan kincs, amely akár 
csak megközelítené a szép emlékek érté-
két!” /Robert Lawson/

A fiúknak becsületére legyen mondva 
nem az itallal tökéletesen ellátott büfé kiürí-
tése volt a cél, hanem a bál végén igyekez-
tek az utolsó számnál felkérni azt a lányt, 
akit haza szerettek volna kísérni. A kocsmák 
elmaradhatatlan kelléke volt a billiárd mellett 
évtizedekig a kuglipálya, urasabb nevén 
teke. A faluban a DÉFOSZ-ban és az 

Szeretek a múltra visszatekinteni 
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Iparoskörben is volt kugli pálya. Nagyszerű 
lehetőség, kedvelt időmulatási, szórakozási 
forma. Lehet, ma értelmesebbé tenné a fa-
luban céltalanul lődörgő fiatal fiúk életét, ide-
jét és nem a játszótér, vagy a pihenő parkok 
rongálásával lenne erőfitogtatás. A szeretet 
és a család legszentebb ünnepén elkövetett 
rongálásról nem is beszélve, ami minden 
jó érzésű györgyei embert elszomorított. A 

múltban sem voltak „szentek” a fiúk, de már 
tizenévesen is tudtak felnőttként viselkedni. 
Ha valaki eltévesztette a számolást, elfe-
lejtette hányadik poharat vette el a pultról 
attól nagyon erős lett, hangosabban tudott 
vitatkozni, de nem rongált. Azok a kedves, 
szorgalmas jó emberek, akiknek a tisztele-
tére íródott ez a visszatekintés egyébként is 
igyekeztek fegyelmet, rendet tartani.

„Amit visszanézve látunk azok az 
emlékek, de nagy szükségünk van rájuk! 
Szép emlékek mind, valahányan együtt már 
a múlt, de jó lenne, ha úgy lenne, mint ré-
gen, régen a szép időkben.” /Ismeretlen/

Tápiógyörgye 2021. május 1.   
Földesné Piroska

Miskolczi János és családja

Miskolczi János felszolgálás közben Kis Pál Laci

Vágány József és felesége, Marika

Oláhné Annuska, Porcel Varró László, 
Mézes MAca, Pityő Pál László

Bodáné Marika és Szinok Ica néni

Birge Varró Miklós

Boda András és felesége, Marika Budláné Mariska és Riskó Bandi Id. Budla Varga József
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Lehet-e az öregkor a világi élet 
összefoglalata, a remény ideje? Igen! 
Amikor a vasárnapi szentmisék előtt Milo 
Pista bácsira néztem, ezt láttam. Békés 
derűt, áldott reményt! Várta társait! Be-
várták egymást a férfiak, s együtt mentek 
fel a karzatra. Petró Bélával és család-
jával különösen mély lelki kapcsolatban 
álltak. 2020. karácsonyán így készülhe-

tett el ez a fénykép, talán az utolsó, ahol 
Pista bácsi még a tavaszi munkálatokat 
tervezgette.

Cselei Gáborné Marika szép versében 
így emlékezik:

„Szerényen éltél, elmentél csendben/
most dolgozol tovább a mennyei kertben.
Kezed munkáját őrzik a fák a bokrok,  plé-

bániára, temetőre mindig volt gondod. 
Az élet terhe alatt meghajlott a vállad, 

szolgáltad testvéred, szolgáltad egyházad.
Jutalmat nem vártál soha sem cserébe, 
fizessen meg az Isten, odafenn az Égbe!”
Milo István érzékeny lelkülettel felfi-

gyelt mindarra, ami községünkben érték. 
Tagja volt a Toroczkó Baráti Társaság-
nak is. Szerette, támogatta, részt vett a 
programjain. 

Milo Pista bácsival szinte egy időben 
elhunyt Nagy Mihályné Nusi néniről Cse-
lei Gáborné Csendes emlékezés című 
versében így emlékezik:

Közöttünk éltél hitben, szeretetben

a Szűzanya tisztelőit kiválasztja az Is-
ten.

Szolgáltad az egyházat mindnyájunk 
javára, példád fáklya volt e szomorú vi-
lágba.

Tetted a jót, ahol szükség volt éppen, 
most meghatódva mondjuk: köszönjük 
szépen!

Csak egy könnyű sóhaj volt
mely elhagyta ajkadat

 most gyászlepel takarja mosolygós 
arcodat.

 Kitárultak a csillagkapuk
 a mennybe lépcső nem vezet
Gyümölcsoltó Boldogasszony

 a szívére ölelte lelkedet.
 Rózsáidra ő küld harmatot,

míg templomunk üres padjában
zokognak az angyalok. Szellő suttogá-

sában itt maradsz velünk
szemünkből könnyek csordulnak, amikor 

rád emlékezünk.
Egyszer elhervadnak a virágok, 

lehullanak a levelek, 
de az emlékedet

majd aranyszínűre festi a kegyelet.
Igen!  Nusi néni mindannyiunknak pél-

dát adott a rendíthetetlen hitről. A covid 
járvány ideje alatt minden hétköznapi 
szentmisére is eljött szeretett férjével, 
Miska bácsival, akivel elválaszthatat-
lanok voltak. A nyilvános szentmisék 
legutóbbi szüneteltetését Nusi néni ne-
hezen fogadta. „Csak a rácshoz had’ 
jöhessek oda, amikor Attila atya misét 
mutat be!” –mondogatta. Valóban szere-
tő Leánya volt Ő a Szűzanyának. 

Megyes Lászlóné Marika így búcsúzik 
szeretett KALÁSZ vezetőjétől:

Nagy Mihályné mindenki kedves Nusi 
nénije. Közismert volt a bölcsődétől az 
óvodáig, ahol munkája során vezetett az 
útja. Szép családi életük Miska bácsival 
58 boldog év volt. Két gyermekük van, 
majd később szerető nagymama lett. A 
dédunokák születése sok örömet hozott 

a számukra, boldogan jöttek az unokák a 
nagymamához és papához.

Közben az egyházközség munkájában 
is részt vettek. A helyi KALÁSZ csoport 
vezetője lett, de a központban is vezető-
ségi tag volt. A plébánián minden hónap-
ban volt összejövetel, ahol megbeszéltük 
a feladatokat, de főként imádkoztunk. A 
templom díszítése, nagytakarítás, felké-
szülés karácsonyra, húsvétra, körmenet-
re is az egyházközségért végzett önzet-
len szolgálatának része volt. Hiányozni 
fog!  A KALÁSZ csoport nevében is hálát 
adunk a Jó Istennek Nusi néni életéért 
, hogy nekünk adta őt. Búcsúzunk tőle, 
imáinkba foglaljuk, örök nyugodalmat ad-
jon számára a Mennyei Atya. 

Egyházközségünk ezekkel a képekkel 
és sorokkal búcsúzik oszlopos tagjaitól, 
Milo Istvántól és Nagy Mihályné Nusi né-
nitől.  Fájdalmas a búcsúzás, hiszen ha-
láluk napjáig hiteles tanúságtevői voltak 
a hitnek, a reménynek és a szeretetnek.  
Hálát adunk értük és mindazokért, akik 
a nyomukban járva továbbsegítik egy-
házközségünk életét úgy, ahogyan tőlük 
láthattuk. 

 Kozma Lászlóné
 Szent Anna Plébánia

A remény ideje…
Emlékezés Milo Pista bácsira és Mézes Nusi nénire

Egy ünnep, amiről senki sem feledkezik 
meg, egy ünnep, amiben valamilyen mó-
don mindenki érintett. 

Magyarországon 1925-ben a Magyar If-
júsági Vöröskereszt tartotta az első ünne-
pet a májusi Mária-tisztelet hagyományá-
val összekapcsolva. Azóta is május első 
vasárnapján köszöntjük édesanyáinkat, 
megköszönve nekik mindent, a szeretetet 
és gondoskodást, mellyel születésünk óta 
elhalmoztak bennünket. 

A mini bölcsődés és óvodás gyerme-
kek 2021 tavaszán a járványhelyzet miatt 
a hagyományos ünnepi délután helyett 
rendhagyó módon online köszöntötték az 
édesanyákat. A gyermekek izgalommal, 
örömmel, szeretettel készültek a „felvétel-

re” melyben dalokkal, táncokkal, versek-
kel kedveskedtek az édesanyáknak. 

A kézműves foglalkozásokon készített 
ajándékokat a délutáni találkozás alkal-
mával adhatták át a gyermekek, melyet 
az édesanyák meghatódva, szeretettel 
fogadtak. 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek 
megtanuljonak örömet szerezni mások-
nak. Az édesanya köszöntése különös 
fontosságú, hiszen az anya-gyermek kap-
csolat életünk legmeghatározóbb kapcso-
lata. Már csecsemőként hatalmas jelen-
tősége van annak, hogyan éljük meg az 
édeanyával való kapcsolatot. 

Ilyenkor alakulnak ki a kötődési minták, 
melyek minden későbbi kapcsolatukra 

hatással lesznek. 
Az anyai ölelésnek, érintésnek olyan 

ereje van, amely felülírja még a nehéz 
életkörülményeket is. 

Emellett megtanítja a kicsiket a hála, a 
tisztelet, a köszönet érzéseire, a hagyo-
mányok őrzésére és segít szokássá tenni 
az ünneplést, amit még nem teljesen ért. 
Nehéz elmagyarázni mit is ünnepelünk, 
mit jelent az ünneplés, de rendszert adha-
tunk a gyermek számára, amely szintén 
segíti, hogy kialakuljanak a szokások az 
életükben.

Lesták Péter Jánosné
 intézményvezető

Május első vasárnapja az ÉDESANYÁK NAPJA
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Ebben a tanévben 424 résztvevő is-
kolából 360 hatodikos gyerek alkotott 3 
fős csapatokat.

A mi iskolánkat a 6.a osztályból 3lány 
képviselte, és érte el a következő ered-
ményt:

Kövy Tímea Rózsa megyei első, or-
szágos első   64.0885  (maximális pont-
szám)

Togyela Vivien megyei első, országos 
első 64.0885  (maximális pontszám)

Megyes Boglárka    megyei 2. és or-
szágos 2. 63.0655  (1.0230 ponttal el-
maradva)

Jutalmuk könyv és oklevél, melyet a 
közeljövőben kipostáznak. A tanév vé-
géig (egy-két aprósággal kiegészítve) a 
lányok kezébe kerül.

Csak megköszönni lehet a kitartásu-
kat és szorgalmukat. A verseny négy 
fordulójából kettő a nem jelenléti ok-
tatás ideje alatt zajlott. Fordulóként 15 
megoldásra váró feladat volt, melyek 
pontozásakor súlyoztak a nehézségi 
foknak megfelelően. Így fordul az elő, 
hogy a maximális pontszám értéke ma-

gasabb a 60-nál.
A Tudásvadász
7 az 1-ben verseny: a honismeret 

gyűjtőnév alatt 7 tantárgy és ismeretkör 
feladatait tartalmazza: magyar iroda-
lom, történelem, földrajz, környezetis-
meret, néphagyomány, hungarikumok, 
feltalálók.  

A válaszadásban A B C D lehetősé-
gekből egyszeri vagy többszöri jó meg-
oldást is lehetett jelölni.

A szervezők egy internet alapú infor-
matikai cég Győrben, akik fontosnak 
tartották, hogy létre hozzanak egy csak 
online alapú, általános iskolások szá-
mára kiírt műveltségi versenyt.

A részt vevő évfolyamok 3-7. osz-
tály, 3 fős csapatokkal. Maga a verseny 
nevezési díjas, ám mindenki kapott az 
elején kedvcsináló ajándékot, a végén 
pedig jutalmakat.

A szervezők minden évben a befolyt 
nevezési díj egy részét egy kiválasztott 
alapítvány számára utalják át, amely 
idén a Szórványmagyarság Gyerme-
keiért Alapítvány, Magyarfülpös. (a Me-

zőség mélyszegénységben élő magyar 
anyanyelvű kollégistái ők)

A járványügyi helyzetre való tekin-
tettel a verseny fődíját, amely osztály-
kirándulás, idén se tudták kiosztani. A 
kirándulásra szánt összeget 30 fő gye-
rek kapta meg ajándék formájában. (A 
szervezők honlapján végig lehet követ-
ni a kiírást, fordulók eredményeit, vég-
eredményt, jutalmazásokat; az előző 
évek történéseit szintén.)

A lányok- a hivatalos végeredmény 
ismerete előtt – megígérték, hogy jövő-
re is indulnak.

Bízzunk benne, hogy még ennél is 
tökéletesebb eredményt érnek el. Csa-
patként nagy vágyuk volt a kirándulás 
elnyerése. Talán ez is megvalósul….

Végül, de nem utolsósorban sze-
retném megköszönni a szülői-testvéri 
támogatást, amellyel segítették Timit, 
Vivient és Bogit ebben a versenyben is.

#decemberilányok

szeretettel: Anna néni

Tudásvadász Országos Honismereti Verseny

A Föld napját minden évben április 
22-én ünnepeljük, a megelőző napok-
ban már a tevékenységeink a Földdel, 
Földünk védelmével, környezetszeny-
nyezéssel kapcsolatosak és azzal, 
hogy hogyan óvjuk meg a bolygónkat. 
Beszélgetünk a hulladékgyűjtés fon-
tosságáról a kukatündér társasjáték 
segítségével ismereteket szerezhet-
nek a szelektív gyűjtésről. Minden 
csoport gyűjti a műanyagkupakokat és 
nem csak most, hanem folyamatosan 
elviszik a Polgármesteri Hivatalnál 
található „szív” formájú gyűjtőbe. A 

szelektív hulladékgyűjtés mellett fon-
tosnak tartjuk a gyermekek számára 
az érzékenyítést is, amely által segít-
hetünk, jót tehetünk másokért! 

Különböző technikákkal elkészítet-
tük a bolygónkat, melyre a gyermekek 
földrészeket festettek. Élményszerző 
séták alkalmával új ismereteket, ta-
pasztalatokat gyűjtöttünk növények-
ről, állatokról. 

Minden csoport kiment a Műfüves 
pályára, ahol a Föld projekthez kap-
csolódó mozgásos tevékenységekkel 
élhették tovább a témát. 

A Kedves Szülők támogatásával 
(Köszönet érte!) virágokat ültettünk az 
intézmény udvarán, ahol a gyermekek 
figyelemmel kisérhetik a növények 
fejlődését, öntözhetik, gondozhatják 
azokat. 

A mini bölcsődei és az óvodás gyer-
mekek több napon keresztül különbö-
ző tevékenységekben, munkaformák-
ban ismerkedhettek a Földdel, annak 
védelmével, változatos programokkal 
tettük érdekessé a téma feldolgozá-
sát. 

„A Föld napja: Szeresd a Földet!
Szeresd a Földet, amerre lépsz, 
Majd egykoron befogad,
Addig is becsüld minden hantját,
Mert általa élsz és remélsz!”

Szarvasné Balogh Zsuzsanna
pedagógiai asszisztens

Föld napja a mini bölcsődében 
és az óvodában

Talán nem a reklám helye ??- kedves 
fiatalok újra felhívom a figyelmeteket , 
hogy itt a jó idő és aki a mozgásosabb 
tevékenységeket szereti csatlakozzon 
a SPURITUS FUTÓ KLUBHOZ. Kell 
a „vérfrissítés! „A mozgáshoz úgy kö-
zelíts, ahogy az élethez, az élet pedig 
mozgás. Mind kettőtől azt kapod, amit 
beleteszel!”/Ron Fletcher/    

Nyugalmasabb tevékenységhez 
több lehetőség is adódik itt falun belül 
is. A HORGÁSZ 

EGYESÜLET égisze alatt pecázni! 
A horgász tónál, a Tápión, a Kastély 
tónál.

Ez a sport is hatalmas élményeket, 
sikereket ad, minden alkalommal, ha 
ügyes vagy!

Ennek a sportnak 51 évig „áldoz-
tunk” a szabad időnkből, együtt, ezért 
még korlátozott

mennyiségben van a közös eszkö-
zeinkből, amiből szívesen ajándéko-
zok, aki hivatalosan,

komolyan gondolja ezt a tevékeny-
séget. Nem titok, ez a türelmes, vára-
kozók sportja!

„Ne akarj mindent azonnal, a legjobb 
dolgokra mindig várni kell, de hidd el, 
hogy megéri várni!” /ismeretlen /

Tápiógyörgye 2021. május. 1.
Földesné Piroska néni
Elérhetőség: TF: 383-642

Az élményekből 
később legyenek 

emlékeid
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Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
a rokonoknak, volt 
munkatársaknak és 

szomszédoknak, akik
Boda Lászlóné
(Varró Mária)
1940 - 2021

temetésén részt vettek, 
sírjára koszorút, virágot 

helyeztek el, fájdalmunkban 
osztoztak.

A gyászoló család

15 éve az eladók és a vevők szolgálatában
A sikerdíj akár 1,45%+Áfa

kivéve ha a megbízási szerződés fix összegű minimáldíjat tartalmaz
Teljes körű hitelközvetítés akár CSOK-kal is. Előzetes hitelminősítés.

Babaváró hitel igénylés.
A hitelközvetítést a HC Központ Kft. végzi a bankok megbízásából.

Keresse bizalommal helyi szakértőinket:

Segítünk eladni ingatlanát

Rimóczi Ágnes
+36-70-454-5222

rimoczi.agnes@oc.hu
Ingatlan

Bakos-Dósa Ildikó
+36-70-454-5225

bakos.dosa.ildiko@oc.hu
Ingatlan, Hitel, CSOK,

Babaváró

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik

Nagy Mihályné
(Tóth Anna)
1944 - 2021

temetésén részt vettek, 
gyászunkban osztoztak, 
sírjára koszorút, virágot 

helyeztek.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, 

akik
Erős József
1946 - 2021

temetésén részt vettek, 
mély gyászunkban 

osztoztak, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek el.

A gyászoló család
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Idén ismét rendhagyó módon éb-
resztettük falunk lakóit. Tavaly a Vis-
nyei László, Bálint Attila duó köszön-
tötte a lakosokat. Sajnos Laci idén 
már nem lehetett velünk....

Most Miskolczi László, Bálint Atti-
la, Boda Joci és Szabó Tünde segít-
ségével próbáltuk a zenés ébresztő 
hangulatát megidézni. Sofőrünk Kiss 
F. László volt.

Nagyon jó érzés volt látni a sok 
mosolygó, integető embert, kapu-
ban, teraszokon, az utcákon. Si-
került meglepnünk régi zenekaro-
sokat is, akik már elszoktak ettől a 
programtól, de most nagyon örül-
tek, hogy elmentünk hozzájuk. Si-

került felköszöntenünk Ivanicsné 
Margit nagymamáját is, aki ma 90 
éves. Régi fuvolásunk-Robotkáné 
Sápi Orsolya kisfia követett minket 
háromkerekű biciklijével, reméljük 
egyszer ő is zenész lesz. Boda Joci 
hozta a formáját: énekelt, táncolt és 
sokat beszélt. Valószínűleg nemré-
gen Györgyén élő lakos lehetett, aki 
nem ismerve ezt az több évtizedes 
hagyományt ránkhívta a rendőrsé-
get. Jövőre biztos meg fog lepődni 
ha egy teherautóplatónyi fúvós zú-
dítja a nyakába a reggeli dallamo-
kat. Aztán vagy megszokik vagy 
megszökik.

Visnyei Lacit is meglátogattuk, 

kedvenc dalával üzentünk neki, re-
méljük fenntről hallgatott minket!

Köszönjük mindenkinek a kedves 
szavakat, a megvendégelést, az 
önkormányzatnak, hogy rendelke-
zésünkre bocsájtotta a gépjármű-
vet, Sinka Gábornak az agregátort, 
Szőke Lacinak, hogy kiszemelte a 
nyárfaágakat, Ábrok Jozsónak, hogy 
segített kivágni és feldrótozni a pla-
tóra.

Reméljük jövőre már a teljes ze-
nekar köszönti a falu lakosságát és 
aztán együtt ünnepeljük a Majálist 
egészségben, örömben, békesség-
ben!

Bálint Attila
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16. OLDAL  MÁJUS

Emlékezés Visnyei Lászlóra
Mindig volt egy vicced. Próbán, 

két dal között mikor pihentünk, 
elsütötted onnan hátulról, a tuba 
mögül, s bár te már ismerted a po-
ént, jóízűt nevettél velünk együtt.

Mindig volt egy sztorid. Az utób-
bi időkben főleg buszos vonatko-
zású, de szívesen osztottál meg 
velünk bármilyen történetet, amely 
veled esett meg.

Mindig volt terved. Főleg arra 
vonatkozóan, hogy mikor, hova 
mehetnénk a zenekarral kirándul-
ni, ahová persze te vittél volna 
bennünket busszal. Azt is mond-
tad, ha vége lesz ennek a vírus-
helyzetnek, mindannyiunkat meg-
hívsz egy sütögetésre...

Mindig volt ötleted. Például, 
hogy minek öltözz be a zenekaros 
farsangon. Milyen büszkén vonul-
tál be báróként a zeneiskolába, 
és mennyit nevettünk, mikor szel-
lemnek öltözve tubáztál, a szem-
üveged pedig bepárásodott a lepel 
mögött. Józsi még a karmesteri 
pálcáját is majd eldobta nevetté-
ben. De arra is volt ötleted, hogy 

mire használjuk a már kacatba 
való-elsősorban-elektromos kütyü-
ket. Most is vár egy összekészített 
doboznyi ilyen dolog a szertár-
ban....

Mindig volt segítő szándékod. 
Bármilyen javítást, felújítást vé-
geztünk a zeneiskolában, elsőként 
voltál ott dolgozni, de nekünk ze-
nekarosoknak is jöttél egy szóra.

Mindig meghallgattál másokat 
és nagyon hálás voltál, ha valaki 
téged figyelmesen meghallgatott. 
Szívesen láttad a barátokat vendé-
gül és te magad is örültél ha meg-
hívtak vendégnek.

Hirtelen mentél el....szorítottunk 
neked/érted, hogy meggyógyulj, 
és elmeséld, hogy mi is történt ve-
led, de sajnos már nem hallunk tő-
led több sztorit, nem mesélsz vic-
ceket, nem fújod a tubádat „ olyan 
tangósan” ....

 Fájó szívvel búcsúzunk ; Isten 
veled Laci!

Bálint Attila


