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Meghívó
Tápiógyörgye Község Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 
a Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar 

2021. július 31-én, 19 órakor 
a Községháza előtt tartandó koncertjére.

Fellép a Csipet-csapat és az 
Ifjúsági Fúvószenekar.

Meghívó
Tápiógyörgye Község Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
a Szent István napi megemlékezésre.

Helyszín: Szent Anna templom
Időpont: 2021. augusztus 20-án, 

a 08.30-kor kezdődő szent mise után



Tisztelt Tápiógyörgyeiek!

Tápiógyörgye Község Önkormányza-
tának képviselő-testülete arról döntött, 
hogy 2021. július 1-től a központi orvosi 
ügyeletet Abony városával közösen ter-
vezi ellátni. Abony város képviselő-tes-
tületének támogatásának és külön Pető 
Zsolt abonyi polgármester úr pozitív 
hozzáállásának köszönhetően Újszil-
vással, Tápiószőlőssel közösen Tápió-
györgye is az abonyi ügyeleti ellátáshoz 
tartozik. Az új orvosi ügyelet címe: Dr. 
Kostyán Andor Rendelőintézet Abony, 
Újszászi u. 21-23. Tel: 53/655-800 Az 
ügyelet hétköznap 16:00-tól másnap 
8:00 óráig vehető igénybe, valamint 
hétvégén és ünnepnapokon is, de ak-
kor csak sürgős esetben! Az ügyeletet 
indokolatlanul igénybe venni nem lehet! 
(pl. több napja tartó láz, több napja tartó 
köhögés, több napja tartó hasi fájdalom, 
több napja tartó székrekedés. Ezen be-
tegségekkel a háziorvosokat legye-
nek szívesek felkeresni). A tápiószelei 
ügyelet teljesen megszűnik, a nagykátai 
ügyelet pedig nem fogadja a fenn felso-
rolt települések lakóit.

Az elmúlt hetekben félreértések láttak 
napvilágot a Postától a Polgármesteri 
Hivatalig tartó járda építésével kapcso-
latban, melyhez a Magyar Falu Prog-
ramban 4 millió Ft támogatást kaptunk. 
A járdaépítés elkezdése előtt hónapok-
kal megkerestem a Magyar Posta veze-
tőségét több levélben, melyben segít-
ségemre volt a Postamester asszony. 
Külön köszönöm neki a kitartó közben-
járását. Rajta kívül senkit nem érdekelt 
a Posta vezetőségből, hogy mit is csiná-
lunk mi az ő épületük előtt? Amiket meg 
szerettem volna beszélni velük, azok a 
következők lettek volna:

- Mivel korlátozva lesz az építés ide-
je alatt az épületbe való bejárás, ennek 
megoldásában segítsenek

- Oldjuk meg közösen a zökkenőmen-
tes nyitva tartást

- Oldjuk meg közösen a kerékpárok 
tárolását

- Oldjuk meg közösen az akadály-
mentesítést

- Oldjuk meg közösen a posta épüle-
tének oldalába nőtt fa kiszedését

- Oldjuk meg közösen a posta esővíz-
csatornájának kitakarítását

- Oldjuk meg közösen a szétesett ke-
rítés helyreállítását

- Oldjuk meg közösen a rendezetlen 
udvar kitakarítását

- Egyáltalán OLDJUK meg KÖZÖ-
SEN, hogy egy államilag fenntartott 
épület koszos környezete végre európai 
postához hasonlítson! 

Igaz, hogy a munkálatok már javában 

zajlottak, de végül megkeresett Azary 
Attila, a Magyar Posta Ingatlankezelé-
si és Beruházási Osztályvezetője. Az 
egyeztetés és árajánlat adása után osz-
tályvezető úr arról tájékoztatott, hogy a 
Magyar Posta vállalja az akadálymente-
sítés, valamint a környezet rendbetéte-
lének költségét. Köszönöm Osztályve-
zető Úr segítségét és támogatását.

A Képviselő-testület még márciusban 
döntött Tugyi Istvánné Ica nyugdíj mel-
letti tovább foglalkoztatásáról. A testület 
egyhangú döntéssel támogatta, hogy a 
Gondozási Központ hivatalos és szak-
mai keretei között, igazolható módon és 
dokumentálva végezze a háznál történő 
ápolási feladatokat. Mindezek után a 
gondozásra szorulók havi 1.800 Ft-ért 
sem vállalták a szerződéskötést. Tugyi 
Istvánné Ica mindösszesen 1 fő gondo-
zásra kapott felkérést. Az aláírásgyűj-
tők, akik közül mindösszesen 10 főnek 
kellett volna vállalni a havi 1.800 Ft-ot, 
biztosíthatták volna a tovább foglalkoz-
tatást. Ica látva ezt a helyzetet, nem élt 
a felajánlott munkalehetőséggel.

A képviselő-testület támogatta Dr. 
Shakarneh Subhi doktor úr kérését, mi-
szerint a 2. számú háziorvosi körzetet 
szeretné önállóan működtetni. Az 1. 
számú körzetet augusztus 1-jétől Dr. 
Hódi Pál doktor úr látja el, helyettese Dr. 
Shakarneh Subhi doktor úr lesz. Szeret-
ném megköszönni orvosainknak, ápo-
lóinknak, hogy lelkiismeretesen szer-
vezték az oltásokat, és igyekeztek a 
legnagyobb empátiával kezelni az ezek-
kel kapcsolatos problémákat. Higgyék 
el, nem volt egyszerű dolguk. Sokszor 
estébe nyúlóan szervezték, tervezték a 
Hivatal munkatársaival, hogy az önkor-
mányzati buszokkal mindenki eljuthas-
son az oltópontokra, aki másképp nem 
tudta megoldani. 

Elkezdődött az úthelyreállítás a Ko-
dály Zoltán utca azon szakaszán, amit 
a STRABAG a vasúti híd felújításakor 
megrongált. A képviselő-testületet tájé-
koztattam, hogy a STRABAG kifizette az 
okozott kárt. Az útról lefolyó csapadék-
víz elvezetését sajnos csak korlátozot-
tan lehetőségek között tudjuk megolda-
ni, ezért kisebb szikkasztó kialakítására 
került sor. A padka leszedése után a 
napokban 40-40 cm szélességben, 10-
15 cm mélységben kiszedjük a padka 
melletti földet, kővel terítjük és tömörít-
jük meg amiatt, hogy a gépjárművek és 
főleg a szemétszállító gépjárművek ne 
tudjanak több kárt tenni az útban, és ne 
hordják fel rá a sarat. Hasonló munkák 
zajlanak a Béke út Pataki utcáig tartó 
részén, és a Dózsa György úton, mely-
ben még a TRV Zrt. okozott károkat.

Képviselő-testületi üléseket a ve-

szélyhelyzet kihirdetése óta, a jogsza-
bály „tiltása” miatt nem tarthattunk, de 
fontosnak tartottam, hogy a képviselők 
és bizottsági tagok értesüljenek azokról 
a döntésekről, amelyeket meg kellett 
hoznom a pandémia időszakában is. A 
képviselőket és bizottsági tagokat folya-
matosan tájékoztattam és értekeztünk a 
települést érintő kérdésekről. Mindezek 
mellet igyekeztem személyes találko-
zások alkalmával is tájékoztatni a bi-
zottsági elnököket a napi történésekről. 
Kisné Varró Erika képviselő asszonnyal 
áttekintettük a közeljövőben várható 
rendezvényeket, és a bizottság tagja-
inak véleményével megegyezően arra 
a döntésre jutottunk, hogy a Falunapot 
ebben az évben nem tartjuk meg, mivel 
a jogszabályok 1500 főben maximalizál-
ták a létszámot és úgy érezzük, mivel 
Tápiógyörgyén ennél jóval magasabb 
létszámú érdeklődő jönne össze, hogy 
a környező településeken nem tartanak 
semmilyen rendezvényt.  A hagyomá-
nyainkhoz híven azonban augusztus 
20-án a templomban a kenyérszentelést 
megtartjuk.

Lezárult a Tápiógyörgye Lakóiért 
Alapítvány bírósági eljárása. Az Önkor-
mányzatot nem marasztalták el, és a 
képviselő-testületi döntésnek megfele-
lően mindenkinek vállaltuk a kártalaní-
tását. A bírósági eljárás döntésével nem 
vagyok elégedett, egy embert találtak 
bűnösnek, rajta kívül másokat nem 
marasztaltak el, valamint a befizetők 
szándékát sem teljes körűen vizsgálta a 
bíróság. Személyes véleményemet bár-
kinek szívesen megfogalmazom, azon-
ban az indulatok elcsitulása érdekében 
és a bírósági eljárás közel 8 éves elhú-
zódására való tekintettel nem kívánok 
az üggyel tovább foglalkozni.

Végül szeretném ezúton is megkö-
szönni Ábrók Álmosnak és családjának 
virágpalánta felajánlását, melyeteket el-
sősorban a felújított posta környezetébe 
ültettünk ki.

Zárásul szép nyarat és a labdarú-
gó EB még hátralévő meccseihez jó 
szurkolást kívánok Önöknek! Ha ide-
jük engedi, látogassanak ki a györgyei 
strandra, az időjárás ehhez mindenképp 
számunkra kedvezően alakul!

Varró István polgármester

2. OLDAL JÚLIUSÖnkormányzati hírek

Önkormányzati tájékoztató

Köszönetünk mindazoknak, akik
Kollár Pál temetésén részt vettek, 

gondoltak rá, szeretetüket fejezték ki 
iránta.

A gyászoló család



JÚLIUS 3. OLDALÖnkormányzati hírek

Kastély Strandfürdő és Ifjúsági Tábor
Az idei évben strandunk 2021.06.17-én 

nyitott meg és terveink szerint augusztus 
31-ig minden nap 10‒18 óráig nyitva tart 
(9‒10 óráig, illetve 18-19 óráig tartó idősza-
kot kizárólag az úszóknak tartjuk fenn, kü-
lön úszójegy/úszóbérlet megvásárlásával).

Az előző évekhez hasonlóan idén is a 
tápiógyörgyei Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola kiváló tanulói jutalom strandbérletet 
kaptak. Gratulálunk Nektek, várunk titeket a 
strandon!

A jutalmazottak névsora:
1.a Varga Attila Levente, Vidra Soma Má-
tyás, 1.b Mészáros Kamilla Lili, Sándor 
Réka, 2.a Bugyi Balázs, Vidra Huba Be-
nedek, 2.b Németh Liza Dorka, Nyeste 
Botond, 3. Székely Zselyke Rozália, Petró 
Zsófia, Naggyőr Lara, Garics Krisztofer
4.a Varga Bernadett, Németh Csenge Sa-

rolta, 4.b Szepesi Máriusz Noel, Magdics-
Kovács Kristóf, 5.a Kincses Lili, Apró Nóra 
Dóra, 5.b Mányoki Kristóf Balázs, Tóth 
Teodóra Szabina, 6.a Megyes Boglárka, 
Togyela Vivien, 6.b Lovas Lotti, Németh 
Gréta Vivien, 7.a Megyes Bianka, Jónás Mi-
lán Mihály, 7.b Gulyás Ákos, Takács Árpád 
Tas, 8.a Dömők Alexa, Volgina Anna Mária, 
8.b Togyela Adrienn, Ohnsorge Beáta Liza

Tápiógyörgye Község Önkormányza-
ta kedvezményesen bérbe kívánja adni a 
Kastély Strandfürdő és Ifjúsági Tábor te-
rületén lévő büfé üzemeltetésének jogát. 
Az ajánlatokat a Polgármesteri Hivatalban 
kérjük leadni. Strandunkkal egy területen 
található Ifjúsági Tábor továbbra is várja áp-
rilistól októberig az osztályokat, baráti tár-
saságokat, edzőtáborozókat, családokat, 
kikapcsolódni vágyókat. 

A táborunk területén nyársalási és sza-
badtéri főzési (bogrács) lehetőség van. Tá-
boros vendégeink a strandfürdőt térítési díj 
nélkül vehetik igénybe a nyitvatartási időn 
belül. A táborozásra 5 db kőház áll rendel-
kezésre összesen 10 db 6 ágyas szobával, 
valamint egy faház 8 férőhellyel.

Aktuális árainkról és újabb, színesebb 
programkínálatunkról bővebb fényké-
pes tájékoztatás a www.tapiogyorgye.hu/
erdeiiskola honlapcímen található.

Szállásfoglalás, információ a Polgármes-
teri Hivatalban, munkaidőben az alábbi te-
lefonszámon kérhető: 06-53-383-001 /110 
mellék.

2021 nyarán is mindenkit szeretettel vár 
a tápiógyörgyei Kastély Strandfürdő és Ifjú-
sági Tábor!

Nagyné Bíró Adrienn

A forró nyári napok felgyorsítják a nö-
vény vegetációkat. Ismét itt vagyunk a 
parlagfű allergiánál.

Az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 
17. § (4) bekezdése értelmében a föld-
használó köteles az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadá-
lyozni, és ezt követően ezt az állapotot a 
vegetációs időszak végéig folyamatosan 
fenntartani.

A rendszeresen végzett ellenőrzések a 
vegetációs időszak végéig tartanak.

Belterületen az ellenőrzéseket a telepü-
lés jegyzője végzi.

Külterületi földrészlet parlagfű fertőzött-
ségére vonatkozó bejelentést szóban, 
írásban, vagy elektronikus úton lehet ten-
ni a földhivatali osztályoknál. Lehetőség 
van a Kormányablakok és a Pest Megyei 

Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Osztály (1135 Budapest, Lehel u. 43-47.) 
részére történő bejelentésre is. Interneten 
a https://pbr.nebih.gov.hu címen elérhető 
Parlagfű Bejelentő Rendszeren keresztül 
is lehetőség van a parlagfűvel fertőzött 
területek bejelentésére. A bejelentéshez 
javasolt a parlagfűvel borított terület be-
azonosítására alkalmas lehető legtöbb 
adat megadása. A külterületi parlagfűvel 
fertőzött területeket jelző lakossági beje-
lentések helyszíni ellenőrzését a földhiva-
tali osztályok munkatársai minden eset-
ben elvégzik.

A nyári időszakban – előzetes egyez-
tetés alapján – a településre még nem 
jár ki az ügysegéd. A Kormányhivatal ha-
táskörébe tartozó ügyeket, vagy elektro-
nikusan, vagy személyesen intézhetik a 
Nagykátai Kormányhivatalnál. Az ügyek 

intézéshez segítséget nyújtanak a nyom-
tatványok, mely más megyék Kormányhi-
vatali honlapján találhatók meg.

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?
source=11&type=407&year=2021#!Docu
mentBrowse

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?
page=2&source=20&type=407&year=20
21#!DocumentBrowse

- aktív korúak ellátása iránti kérelem
- ápolási díj iránti kérelem
- egészségügyi szolgáltatásra való jo-

gosultság iránti kérelem
- gyermekek otthongondozási díja iránti 

kérelem
- időskorúak járadéka iránti kérelem
- közgyógyellátás iránti kérelem
Tápiógyörgye, 2021. július 1.

Turóczi István Zoltánné
jegyző

Elektronikus ügyintézés

Tisztelt tápiógyörgyeiek! 
Szomorúan értesültünk ifj. 
Kollár Páltól, hogy édesapja, 
Kollár Pál munkatársunk, rövid 
ideje tartó súlyos betegségét 
nem tudta legyőzni és szom-
bat este elhunyt. Pali beteg-
ségét a családtagok az utóbbi 
hetekben sem titkolták, hallva 

állapotát nagyon sokan ledöb-
bentünk. 

Decemberben mikor azt 
mondta, fájlalja a hasát és a 
derekát, még így válaszoltunk 
neki: „Pali, te ettől erősebb 
vagy! Nincs semmi bajod!” 
Nem vettük komolyan, hogy 
megbetegedhet egy ilyen ma-
gas és erős ember, mint ami-
lyen ő volt. Ő nem mondhatja 
azt, hogy legyengültem! Tavaly 
karácsony előtt pár nappal 
még hozott be a Hivatalba 
fűszerpaprikát. Aztán január 
elején kaptuk a hírt, hogy sú-
lyos beteg. Mindannyian meg-
rendültünk, mert egyszerűen 
hihetetlen volt az, hogy valaki, 
aki ennyire szikár és derék em-
ber, ilyen rövid idő alatt ennyire 
legyengüljön. Nem ivott, nem 

dohányzott, békés családi éle-
tet élt és mégis… Sem lovagol-
ni, sem a Farmosi Zenekarban 
hegedűn játszani, sem kutyát 
tanítani, sem a közmunkása-
inkkal vitatkozni, sem a Polgár-
mesteri Hivatalban zsörtölődni 
nem fog már. Nem készíti nagy 
gonddal a fűszerpaprika őrle-
ményt, és nem tevékenykedik 
a kertészetünkben. Fanyar 
humora, bosszankodása azon, 
hogy „már megint hogyan sike-
rült leszakítani az ajtót zsané-
rostól az iskolában?” nem lesz 
többé itt velünk. Amikor bejött a 
Polgármesteri Hivatalba, sok-
szor megnevettette a kolléga-
nőket. Feleségével, Jutkával 
csendesen, szorgalmasan él-
tek, nevelték két gyermeküket, 
és az élet unokákkal is meg-
ajándékozta.

Amíg köztünk volt, biztos, 
hogy nem mondtuk eleget 

neki, hogy „Köszönjük 
Pali!” Nem gondoltuk, hogy 
nem lesz már több alkalom rá, 
és már ilyen fiatalon fentről, 
a csillagok felől nézi, hogyan 
fogjuk majd egyszer nélküle 
a Falunapi színpadot építeni. 
Mindannyian tudtuk, hogy a 
betegsége súlyos, de mégis 
egy kis remény élt bennünk, 
hogy talán felépülhet! Nagyon 
sokszor emlegettük itt bent, és 
most próbáljuk elhinni, hogy 
már nem lesz többé közöttünk. 

Pali, elmentél, de nagyon 
sok farmosi és tápiógyörgyei 
lakos fog jó szívvel emlékezni 
Rád! Őrzi kezed munkáját a 
kertészet, számos önkormány-
zati épület és gép.

Nyugodjon a lelked béké-
ben!

Varró István polgármester

Búcsú Kollár Páltól



Tápiógyörgye Község Önkor-
mányzatának választott képvi-
selői közül ezúttal Kissné Varró 
Erikával készítettünk interjút, 
megkérdezve őt képviselői pá-
lyájának eddigi tapasztalatairól, 
a községet érintő éppen aktuális 
ügyekről.

Milyen motivációs tényezők 
alapján jelöltette magát képvi-
selőnek? Milyen elvi és gya-
korlati célokat tűzött ki önma-
ga számára?

Megtisztelő volt számomra a 
györgyei lakosok bizalma, amit 
a szavazatukkal belém fektettek. 
Ezúton is szeretném nekik kife-
jezni hálámat és köszönetemet. 
Mindig sokat jelentett nekem ez 
a falu, többek között azért is, mert 
a családom több generációja itt 
élte le az életét. Gyermekként 
élveztem a helyi életet, csodál-
tam az itt élő embereket, ezáltal 
sosem vetődött fel bennem hogy 
máshol éljek felnőtt koromban. 
Legfőbb motiváció a jelölteté-
semkor is ehhez kapcsolódik. 
Szeretnék hozzájárulni az itt élő 
emberek számára egy nyugodt, 
élvezhető jólét kialakításához. 
Tősgyökeres tápiógyörgyeiként 
fontosnak tartom az eddig kiala-
kított hagyományok megőrzését 
és továbbvitelét.

Célom, hogy a falu fejlődésé-
vel továbbra is magunk körében 
tudhassuk azokat az embereket, 
akiknek származásukat tekintve 
bármilyen kötődésük van falunk-
hoz, valamint azon polgárok, 
akik már nem itt élnek továbbra 
is szívesen látogassanak hoz-
zánk haza. Továbbá fontosnak 
tartom, hogy az újonnan ideköl-
tözött lakosok jól érezzék magu-
kat, befogadásra leljenek, illetve 
megtalálják községünk otthonte-
remtő lehetőségét.

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

Tanulmányaimat tekintve álta-
lános iskolai tanító és mentálhigi-
énés szakember végzettségek-
kel rendelkezem. Ezért otthon 
érzem magam, ahol lehetősé-
get is kaptam a kulturális - és a 
szociális bizottságban egyaránt. 
Minden tudásommal hozzájá-
rulok a közéleti programok ter-
vezéséhez, szervezéséhez és 
színvonalas megvalósításához. 
Érzékenyen érintenek a szoci-
ális feladatok is, amiben a lehe-
tőségekhez mérten próbálom 
segíteni a rászorult családokat, 
lakosokat életkörülményeinek 
javításához.

Köztudott, hogy családilag 
szorosan kötődik a római ka-
tolikus egyházhoz. Ön milyen 
módon tudja képviselni az 
egyház érdekeit? Mely terüle-
teken tartaná kedvezőnek az 
önkormányzat és az egyház 
szorosabb együttműködését? 

Próbálok részt venni minél 
több egyházi rendezvényen, 
valamint másokat is, akik erre 
érdeklődést mutatnak, bíztatni. 
Pedagógusként fontosnak tar-
tom, mind az óvodai és iskolai 
hitoktatást. Képviselőként min-
denben támogatom az egyház-
közösséget. Azt gondolom, hogy 
a szoros együttműködés minden 
területen fontos lenne a közös 
együttélés érdekében.

A koronavírus járvány okoz-
ta megszorító intézkedések 
lazítását követően, hogyan 
alakulhat a község kulturális 
élete? Milyen rendezvények 
megtartására lát esélyt? Mi 
lesz a falunappal? 

Sajnos a koronavírus járvány 
miatt nagyon sok minőségi 
programunk elmaradt. Rendkí-
vül szomorúak voltunk, amikor 
a tavalyi évben, településünk 
fennállásának 800. évfordulója 
alkalmából tervezett programso-
rozatot le kellett mondanunk. Az 
idén izgatottan vártuk az enyhítő 
intézkedéseket. A képviselő tes-
tület úgy döntött, a biztonságot 
szem előtt tartva, hogy a faluna-
pot az idén sem rendezzük meg. 
Ennek értelmében az elkövet-
kezendő rendezvények és ese-
ménysorozatok megtartásáról 
az adott időben fogunk döntést 
hozni. A falunap július 31-én ke-
rült volna megrendezésre, azon-
ban a hagyományokhoz híven 
a délelőtt folyamán megtartásra 
kerül a Tápió-völgye Közhasz-
nú Alapítvány által rendezendő 
futóverseny és az esti órákban 
egy rendhagyó koncert keretein 
belül az Ifjúsági Fúvószenekar 
és a Csipet Csapat kiszene-

kar gondoskodik arról, hogy 
legalább egy kicsit érezzük az 
ilyenkor megszokott hangulatot. 
Ezt követően az augusztus 20-i 
ünnepséget a szokott módon 
megtartjuk.

A tápiógyörgyei általános isko-
la ősztől kiválik a jászboldogházi 
iskolával kötött társulásból és 
ezzel ismét önálló intézménnyé 
válik. Emellett a jászberényi tan-
kerületből a nagykátai tankerület-
be kerül át. 

A helyi általános iskola dol-
gozójaként, tanítónői munka-
körben, milyen előrelépéseket 
vár az említett változásoktól?

 Nem tagadom, hogy legfon-
tosabb feladatomnak, a hiva-
tásomnak helyt adó általános 
iskola előrelépését szeretném 
elősegíteni. Azt gondolom, elvi 
kérdés is önállóságunk vissza-
kapása. Gyermekként büszkén 
vallottam hol végeztem az ál-
talános iskolát. A tápiógyörgyei 
iskola a tápiógyörgyeieké, sze-
rintem ez így van rendjén! Bízom 
benne, hogy ez a változás sok 
fejlődési lehetőséggel kínál meg 
bennünket. Remélem a támo-
gatások és a pályázatok terén 
nem szűkölködünk, amit öröm-
mel ki is használunk iskolánk 
fejlődése érdekében. Fő célom 
a györgyei gyerekek itthon tar-
tása, egy olyan iskola létesítése, 
ahová a mostani szülők büszkén 
íratják be gyermekeiket és hogy 
a gyerekek továbbra is remekül 
érezzék magukat a sokszor kihí-
vásokba és akadályokba ütköző 
tanulási folyamatokban.

Fél évvel ezelőtt úgy tűnt, 
hogy dr. Mohai Terézia lesz 
a falu új háziorvosa. Azóta 
változott a helyzet. A házior-
vosi teendőket dr. Shakarneh 
Subhi vállalta el. Milyen be-
nyomásokkal rendelkezik az új 
orvosról?

Bemutatkozásakor, érezhető 
volt a szakma iránti elhivatottsá-
ga, céljait kifejtette a település-
sel kapcsolatosan, ami nagyon 
szimpatikus volt. Az eddigi ta-
pasztalatokra, véleményekre hi-
vatkozva teljesen pozitív vissza-
jelzéseket kaptam. Mostanában, 
mint már tapasztaltuk nagyon 
nehéz állandó háziorvost találni a 
településre, örülünk annak, hogy 
az egyik körzetbe sikerült ezt 
megoldani. Bízom benne doktor 
úr is jól érzi magát, és megtalálja 
a számítását nálunk!

Milyen módon tudja támo-
gatni az önkormányzat a nyá-
ri időszak alatt a falunkban 
élő fiatalokat? Gondolok itt 
a szünidei diákmunkára, a 

strandfürdő adta lehetőségek-
re, táboroztatásokra és más 
egyebekre.

Azt gondolom ilyen téren sok 
lehetőséget biztosít a fiatalok-
nak az önkormányzat. Többek 
között ilyenkor nyáron számos 
lehetőség nyílik számukra, hogy 
dolgozzanak. Ez minden évben 
meghirdetésre kerül, amit a fiata-
lok nagy létszámban ki is hasz-
nálnak. Igazán jó támogatás a 
rászoruló diákok számára, vala-
mint ezáltal a munka adta nehéz-
ségekbe is bele kóstolhatnak, 
ami a későbbiekben hasznos le-
het számukra. Több éves hagyo-
mány, hogy önkormányzatunk 
megjutalmazza a kitűnő tanul-
mányi eredményt elért általános 
iskolásokat egy hónapos strand 
bérlettel. Ez osztályonként két 
főt érint, amit az osztályfőnökök 
minden évben igazságosan vá-
lasztanak ki. A strandon lehető-
ség nyílik úszótanfolyamra, ahol 
gyermekeink örömmel vesznek 
részt. Szintén támogatást ka-
punk osztályonként néhány nap 
táborozásra, ami kitűnő lehető-
séget nyújt a közösségépítésre. 
A szociális bizottsággal megren-
dezésre kerül immáron másod-
jára a napközis táboroztatás, 
amire tavaly is és most is támo-
gatást kapunk. Remek kezde-
ményezéssel felhőtlen időtöltést 
biztosítunk 20 gyermek részére. 

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

Prioritásként kezeltem az itt 
élő polgárok életkörülményeinek 
javítása érdekében meghozott 
döntéseimet, s ezáltal a testületi 
üléseken tett szavazataimat. A 
pandémia okozta szigorítások 
miatt a kulturális programok saj-
nos nem úgy alakultak, ahogyan 
szerettük volna, de amit lehetett 
kihoztuk belőle, és ebben min-
den segítséget biztosítottam az 
önkormányzat felé. Szociális 
ügyekben több döntés született, 
minden esetben a rászorultak 
érdekeit tartottam szem előtt, s 
pozitív döntésekkel segítettem 
őket. Célom a továbbiakban is 
minden támogatást, amire lehe-
tőség nyílik érdemben részesí-
teni, valamint a programok, amik 
már reméljük lehetnek, szerve-
zésében részt venni.

Köszönöm a válaszokat.

Az interjút készítette:
Németh Csaba
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Interjú Kissné Varró Erika képviselővel
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Újra a szokott körülmények között 
2021. június 19-én, szombaton 17 órakor 
rendeztük meg a ballagást és tanévzárót, 
melyen újra mindenki részt vehetett. A kö-
vetkezőképp búcsúztattuk el a tanévet.

Szeretettel köszöntöm kedves Vendé-
geinket, a szülőket, kollégáimat és titeket 
gyerekek ezen a várva várt eseményen!

A 179 tanítási napra visszatekintve úgy 
értékelem, ismét magunk mögött hagy-
tunk egy érdekes évet, melyben volt jelen-
léti oktatás, rendkívüli szünet és digitális, 
tantermen kívüli tanítás is. Sajnos a jár-
ványhelyzet miatt a legtöbb versenyt nem 
tudtuk a szokásos módon megrendezni és 
az utazások is elmaradtak. 

Azonban a bizonyítványosztás, a tan-
évzárás jó alkalom arra, hogy mindenki 
egyénileg is átgondolja, hogy megtett-e 
minden tőle telhetőt a tanév során.

Először hozzátok fordulok kedves Bú-
csúzó Diákok!

Az általános iskolai tanulmányok be-
fejezése sok év munkájának lezárását 
jelenti. Az érdemjegyekben összegződik 
szorgalmatok, céltudatosságotok, de fe-
lelősségetek is. Az érdemjegyek megmu-
tatják, hogy mennyire vettétek komolyan a 
tanulást, a felkészülést, és ezen keresztül 
milyen módon tudtok elszámolni az elért 
eredménnyel szüleiteknek azzal a sok-sok 
felétek irányuló figyelemmel, áldozatválla-
lással, szeretettel, ami végigkísért benne-
teket általános iskolai tanulmányaitok so-
rán. Az, aki komolyan veszi a felkészülést, 
az pozitív élményként éli meg az iskola-
váltást is. Gratulálok még egyszer, és kí-
vánom, hogy a Kazinczy Ferenc Általános 
Iskolában átélt tapasztalatok segítsenek 
benneteket a jövőben azzal, hogy korri-
gálva esetleges tévedéseiteket sikeresen 
vegyétek az előttetek álló akadályokat. 
Valamint ahhoz is tiszta szívből gratulálok, 
hogy, vélhetőleg új hagyományt teremtve, 
a lufieregetés helyett, egy hársfa elülteté-
sével búcsúztok iskolátoktól. 

Kedves Vendégeink
Az eddigi hagyományainkat megpróbál-

tuk megtartani, de a legtöbb ünnepséget, 
megemlékezést, programot nem tudtuk 
megrendezni a járványügyi helyzet miatt 
a szokásos módon, csak online vagy az 
iskolarádión keresztül, esetleg osztály-
szinten. Eredményeink között szeretném 
megemlíteni, hogy Varró Gáborné felké-
szítésével 7. évfolyamos diákjaink nagy 
része sikeres junior nyelvvizsgát tett an-
gol nyelvből. A témahetek jól sikerültek és 
Anna néni vezetésével több csapatunk is 
eredményesen szerepelt az online vetél-
kedőkön. Vidra Zsuzsanna kolléganőm 
felkészítésével természetvédelmi vetél-
kedőkön szerepeltünk eredményesen. 
Bízom abban, hogy a következő tanévben 
már a korábban megszokott módon fogjuk 
tudni megszervezni a DÖK napot, a kistér-
ségi szövegértési versenyt és a farsangot 
is.

Nemzetközi kapcsolataink megmarad-
tak ugyan, de sajnos csak interneten 

keresztül tudtunk kapcsolatba lépni 

erdélyi, felvidéki és svájci barátainkkal, va-
lamint a szokásos Határtalanul kirándulás 
is függőben van. 

Szép összegeket kapott, néhány kivé-
tellel, minden osztályunk a Reál osztály-
kassza pályázatából. Országosan is igen 
előkelő helyen végzett iskolánk. Tudomá-
sunk szerint ez az akció a következő év-
ben is folytatódni fog. 

A pályázatok terén nagy örömmel jelen-
tem be, hogy ismét elfogadták az Erzsébet 
programban való részvételünket. Három 
pályázatot adtunk be, ebből mind a három 
nyert. Az elkövetkező két hétben iskolánk 
ad otthont 2 napközis Erzsébet tábornak, 
melyek programokban gazdag élménye-
ket biztosítanak közel 90 diáknak. Augusz-
tus 8. és 13. között egy 5 napos zánkai 
ottalvós táborba is viszünk 31 gyermeket. 

A rengeteg program és esemény mellett 
azért tanultunk, tanítottunk is. Mi sem jelzi 
ezt jobban, mint a kitűnő és jeles eredmé-
nyek igen szép száma, a kimagasló ver-
senyeredmények. 

A tanulók eredményességéhez nagy-
ban hozzájárult a pedagógusok felkészítő 
munkája is, melyet ezúton a tanulók nevé-
ben is megköszönök. 

E tanév során 2 kollégánk kezdi meg 
megérdemelt pihenését legalább négy év-
tizedes pályafutását követően. 

Teréki Karolina Katalin: 
Negyven évnyi lelkiismeretes munkája 

után megy nyugdíjba. Szívügyének tekin-
tette egész pályája során a népi hagyomá-
nyok megőrzését, az ének-zene tanítás 
Kodály-módszerét, a természet szerete-
tét, a madárvédelmet. Fontos volt számá-
ra, hogy tanítványai egyéni bánásmódban 
részesüljenek. Megismerte őket család-
jukkal együtt és segítette fejlődésüket.

Izsold Dénes: Több, mint 40 évet dolgo-
zott a pedagógus pályán. Ez idő alatt több 
ezer gyermek tudását bővítette jellegzetes 
személyiségével. 

Köszönjük nekik sok évtizedes munká-
jukat és kívánunk nekik hosszú, egész-
ségben gazdag, családjuk körében és 
szeretetében eltöltött, boldog és nyugodt 
éveket!

Természetesen köszönöm a többi kol-
légának is és legfőképp helyettesemnek, 
Szarvas Józsefnének a színvonalas szak-
mai munkát, mellyel eredményessé tették 
az elmúlt tanévet is! A Kazinczy Ferenc 
Tagiskola dolgozóinak, a technikai dol-
gozóknak is szeretném megköszönni a 
pontos, precíz, szorgalmas munkát. Kö-
szönjük a szülők és a Szülői Szervezet 
áldozatos munkáját és a tantermen kívüli, 
digitális oktatás során tanúsított támogató 
együttműködésüket.

Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy 
a tavasszal elindult átszervezési eljárás 
lezárult. Ennek következtében iskolánk 
leválik a Jászboldogházi Mátyás Király 
Általános Iskoláról valamint kiválik a Jász-
berényi Tankerületből. Ezzel egyidőben 
szeptembertől önálló iskolaként fogunk 
működni a Ceglédi Tankerületi Központ 
fenntartásában. Szeretném megragadni a 

lehetőséget, hogy megköszönjem a Jász-
berényi Tankerületi Központ eddigi támo-
gató hozzáállását és segítségét. Egyúttal 
bizakodva tekintünk az új fenntartóval való 
együttműködés irányába. 

Tisztelt Jelenlévők!
Alsó tagozatban a kitűnő tanulók majd 

a tanító nénijeiktől kapják meg a jutalom-
könyveket, de a nevüket itt szeretném fel-
sorolni:

1.a osztály: Bezzeg Boglárka, Böcsödi-
Hoffman Bianka, Hudy Georgina, Szőke 
Linda, Varga Attila, Vidra Soma

1.b osztály: Csikós Virág, Pál Hunor, 
Mészáros Kamilla, Sándor Réka

2.a osztály: Barabás Máté, Bugyi Ba-
lázs, Vidra Huba Benedek, Zbornik Teodor

2.b osztály: Németh Liza, Nagy Szofia, 
Kresz Lilien Nina, Farkas Iza, Nyeste Bo-
tond, Károly Márk

3.a osztály: Bekkadja Djamel, Böcsödi-
Hoffmann Emese, Garics Krisztofer, 
Naggyőr Lara, Petró Zsófia, Székely 
Zselyke Rozália, Tóth Márk András, Varga 
Zalán

4.a: Baranyi Ákos, Bernáth-Kis Úna Bí-
borka, Gyivák Alex, Varga Bernadett. 

4.b: Csák István, Károly Patrik, Tóth 
Jázmin, Magdics-Kovács Kristóf

A felsős kitűnők száma valamivel keve-
sebb, őket szeretném kihívni, hogy egy 
jutalomkönyvvel megajándékozhassam 
őket.

5.a: Kincses Lili, Vidra Panna Julianna
5.b: Farkas Réka, Mányoki Kristóf Ba-

lázs, Tóth Teodóra Szabina
6.a: Kamuti Csanád, Megyes Boglárka, 

Togyela Vivien
6.b: Kiss-Szabó Nóra, Lovas Lotti, Né-

meth Gréta Vivien, Nyeste Balázs
7.a: Jónás Milán Mihály, Juhász Bálint, 

Megyes Bianka, Nagy Liliána Zita
7.b: Benedek Tamás, Takács Árpád Tas
8.a: Dömők Alexa
8.b: Ohnsorge Beáta Liza, Marlen 

Denissza, Togyela Adrienn
Az iskola felterjesztésére, az Emberi 

Erőforrások Minisztere Pedagógus Szol-
gálati Emlékérmet adományozott Teréki 
Karolina Katalin kolléganőnek, aki sajnos 
ma nem tudott itt lenni velünk. Gratulálunk 
neki és az emlékérmet eljuttatjuk neki.

Iskolánk kapott cirkuszjegyeket a Fő-
városi Nagycirkusz felajánlásaként, me-
lyeket az osztályfőnökök fognak a kitűnő 
tanulóknak eljuttatni és ők fognak minden 
ezzel kapcsolatos információt majd el-
mondani.

Kedves gyerekek!
Használjátok fel jól az időt. Jusson min-

denre, amire év közben nem, vagy csak 
kevés jut. Olvassatok, pihenjetek, menje-
tek el kirándulni.

Ugyanakkor azért vigyázzatok maga-
tokra nagyon a nyáron, és most következ-
zen a várva várt mondat:

A 2020/2021-es tanévet lezárom.

Juhász Attila
tagintézmény-vezető

Tanévzárás és ballagás a Kazinczy Ferenc Tagiskolában
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2021 május utolsó hetében került meg-
rendezésre óvodánkban a gyermeknap.

Többnapos rendezvénysorozatot szer-
veztünk a gyermekeknek. Május 27-én a 
tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületet látogattuk meg. A gyermekek 
megtekinthették a tűzoltók mindennapi 
munkájához szükséges eszközöket, 
a ruházatukat fel is próbálhatták, ám a 
legnagyobb izgalommal a tűzoltóautó ré-
szeinek bemutatását várták.

Beszélgettünk arról, hogy mi a tűzoltók 
munkája és miért fontos, hogy azonnal a 
helyszínre érkezzenek.

Május 28-án pénteken óvodánkba lá-
togatott az Ákom-Bákom bábcsoport, 
„A kiskondás” című mesét adták elő a 
gyermekeknek.  A gyermekeket magával 
ragadta a színes, mozgó mesejelenet, a 
színészek hangjátéka és egyszerre iz-
gultak, hogy a kiskondás a három próbát 
szerencsésen kiállja és övé lehessen a 
királykisasszony.

Az előadás után, az óvoda udvarán 

folytatódtak a gyermekeknek az izgalmas 
programok. Lehetett színes nyakláncot 
karkötőket készíteni, akadálypályán is 
próbára tehették ügyessegüket,kicsik és 
nagyok egyaránt.

Május 31-én  folytatódott a gyermek-
napi vidámság. Hagyományos népi fa-
játékokkal játszhattak a gyermekek: ki-
próbálhatták a halfogást, csigafuttatást, 
golyóvezetőt, agancsos karikadobálót, 
békaugratót stb., A játékok között volt ki-
rakó is, amivel nagyon szívesen játszot-
tak. A legnagyobb örömet a népi körhinta 
jelentette, boldogan hintáztak a fonott 
kosarakban.

Ez alatt a három nap alatt a gyerme-
kek nagyon jól érezték magukat és soká-
ig emlegették milyen jó is volt a gyermek-
nap az óvodában.

A gyermeknapi programok megvalósí-
tásához köszönjük a fenntartó támogatá-
sát! 

Vörös Edina óvodapedagógus

A nyári időszakban az óvodánkba járó 
gyermekek jó hangulatban töltik a napjaikat. 

Minden héten tervezünk, szervezünk 
nekik érdekes és szórakoztató játékos fel-
adatokat, melyekkel komplexen támogatjuk  
fejlődésüket.

A témákban megjelennek a népszoká-
saink, hagyományaink, a körülöttünk élő 
természeti világ, melyeknek megismeré-
se játékos módon történik. Első hetekben 
megismerkedtek az indián kultúrával, a 
Naprendszer bolygóival, csillagaival. 

Sok-sok érdekes és izgalmas élmény vár 
még a gyermekekre, hiszen tervben van a 
méhészet meglátogatása, a nyári gyümöl-
csök kóstolása, megismerése, Szent István 
királyunk tisztelete és megünneplése gyer-
meki nyelven. Az elkövetkezendő hetekben 
is izgalmas témákkal várjuk őket. Bizonyo-
san sok mosolygós arc várja a szülőket ha-
zaadáskor. 

Minden szépet és jót kívánunk a nyári 
időszakra, óvodásaink gazdagodjanak sok 
élménnyel és tudással. 

Doktor Bettina óvodapedagógus

Gyereknap az óvódában Nyár az oviban

A Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltá-
ból ellátogathatunk Lakitelkekre, ott egy 
színházi előadást nézhettünk meg, majd a 
Népfőiskola impozáns épületét és ahhoz 
tartozó parkot jártuk be. Ha az idő kicsit 
kegyesebb lett volna hozzánk, akkor több 
mindent meg tudtunk volna nézni, de 36 
celsius fokban kicsit fárasztó volt. Azon-
ban a Vadvirág Nyugdíjas Klub itt is helyt 
állt. Itt is szeretném megköszönni nekik a 
részvételüket. Egy pár képet adunk ízelí-
tőképpen, hátha valaki még kedvet kap és 
ellátogat Lakitelekre.

Gál Szilvia

Kirándulás - egy nap Lakitelken

A két nyolcadikos osztály tanulói  az 
osztályfőnökeink (Vidra Zsuzsanna és 
Gál Lajos), szüleink, közösen gondol-
tunk egy merészet, hogy maradandót 
hagyjunk magunk után. Bár nagyon 
szép amikor ballagáskor a  színes lufik 
szállnak az égen, de egyben nagyon 
környezetszennyező. Valahol az a lufi le-
esik, felakad, szemét lesz belőle, ami ott 
marad az erdőn mezőn, mert nem szedi 
fel senki. Kitaláltuk, hogy inkább fát ül-
tessünk. Az ötlet tetszett mindenkinek, 
akinek nem, azt meggyőztük. Na de mi-
lyen fa legyen? Hová ültessük? Kitől kell 
engedély? Milyen fa illik ide a györgyei 
földbe? Sok segítséget, támogatást 
kaptunk a felnőttektől és gratuláltak az 
ötlethez. Így egy kislevelű hársfát ültet-
tünk a községünk parkjába, amely mellé 

emléktáblát készíttettünk. A faültetésre a 
bolond ballagás után került sor. Köszön-
jük a sok biztatást, a kedves szavakat. 
Büszkék vagyunk a Hársfánkra! Köszön-
jük szépen  az engedélyt Polgármester 
úrnak, a hely kiválasztását Mészáros 
Pista bácsinak és Hugyi Pali bácsinak. 
Az Emléktábla elkészítését Katona 
Krisztiánnak a Katona Nyomda vezető-
jének. A kertészetből a hársfa  hazaszál-
lítását és az emléktábla kihelyezését 
Ohnsorge Gábornak, és aki az egészet 
összefogta és leszervezte nekünk  Batu 
Andreának.

A ballagó 8 osztályosok nevében: 
Ohnsorge Liza

Új hagyomány teremtés  van születőben:
faültetés lufi eregetés helyett ballagáskor
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Rendhagyó tanévünk legnagyobb ün-
nepén nagy tisztelettel és szeretettel kö-
szöntöm a tanulókat, a végzős társaimat, 
a minket ballagtató osztályfőnökeinket  
Zsuzsa nénit és Lajos bácsit, volt osztály-
főnökünket Máté bácsit, a ballagó diákok  
szüleit, meghívott vendégeinket, iskolánk 
tanítóit és tanárait, valamennyi munkatár-
sát és minden kedves jelenlévőt.

Úgy tartják az idős emberek, hogy 
mindennek eljön a maga ideje. Idáig nem 
gondoltam végig ezt a mondatot, de most 
elgondolkodtam ezen a bölcs mondáson. 
Nyolc évvel ezelőtt, amikor az óvodából 
elindultunk Vargáné Éva néni és Izsold 
Zsuzsa néni fogadott minket az iskola 
kapujában, tele voltunk félelemmel, bi-
zonytalansággal, izgultunk, hogy a barát-
ságos óvoda után mi vár majd itt ránk? 
A két tanító nénink meleg mosolya várt 
ránk. Megtanították a betűket, számokat, 
megtanultunk írni és olvasni. Kinyitották 
nekünk a világot! Énekeltünk rengeteget,  
játszottunk, olvastunk a szőnyegen: a Ke-
rek erdő meséi és Dzsungel könyve azóta 
is a kedvencem. A negyedik év végi bala-
toni osztály kirándulásra  úgy gondolom, 
mindannyian szívesen emlékezünk.

Majd a felső tagozat következett a szo-
kásos szekrény vitákkal, hogy, ki kivel 
szeretne egy szekrénybe kerülni, keve-
redhetünk-e az Á-sokkal, melyik szekrény 
szebb és jobb, de legyen kulcsra zárva. 
Nagy ötlet volt. Hányszor elvesztettük a 
kulcsokat? 

Ahány tantárgy, annyi új tanár. Csupa 
érdekes és kevésbé érdekes tantárgy. 
Osztályfőnökünk Máté bácsi lett, aki a ma-
tekkal és a tesivel boldogított minket. 

Gyorsan felvettük a szürke hétközna-
pok ritmusát, tanultunk, nem tanultunk, 
rosszak voltunk, igyekeztünk jók lenni, 
de olyan nehéz volt… és kiérdemeltük a 
„legfegyelmezetlenebb osztály” megtisz-
telő címet. Máté bá ugyan mindent meg-
tett, hogy uralja a káoszt, több-kevesebb 
sikerrel.  Majd év végén elment tőlünk, és 
bánkódtunk, mert azt hittük azért hagy itt 
minket, mert nem voltunk egy mintaosz-
tály. Már tudjuk, hogy nem ezért ment el, 

hiszen minden Farsangukra, amin szere-
peltünk, eljött, hogy megnézzen minket.

Hatodiktól Lajos bácsival csiszolódtunk 
össze, hú, de féltünk, hogy milyen lesz 
vele? De nagyon szeretjük őt, hiszen min-
dent megtett, hogy jó csapatot kovácsoljon 
belőlünk. Úgy érzem sikerült neki. Pedig 
igazi kihívás voltunk a számára. Sok- sok  
élményt kaptunk tőle, amiket magunk-
kal viszünk. Biciklitúráztunk, moziztunk, 
barlangásztunk  és hegyet másztunk. Min-
dig volt egy kirándulós terve nekünk. Na 
és a viccei amivel a szünetekben nevette-
tett minket… Hiányozni fog nekünk! 

Nagyon készültünk Erdélybe a Határ-
talanul programmal, de sajnos ezen már 
nem vehettünk részt a világra törő járvány 
miatt. Elmaradt az év végi osztálykirán-
dulás, a farsang, a keringőnk, amit sze-
rettünk volna eltáncolni, a versenyek, a 
vetélkedők és maradt a maszk, az online 
órák, amire volt egy hétvége felkészülni. 
Hol működött a DTK és a ZOOM, hol nem. 
Nem értettük, hogy mi történik körülöttünk, 
csak a sok veszteséget érzékeltük. Taná-
raink igyekeztek mindent megtenni, hogy 
zökkenőmentesen tudjunk felkészülni az 
újabb kihívásra: a középiskolai felvételik-
re. Nem voltunk könnyű helyzetben sem 
mi, sem ők. 

Szüleink sem, hiszen amíg eddig igye-
keztek minket elvonni a telefon és a szá-
mítógép elől, most egyszerre minden 
információ onnan zúdult ránk. Csak a fe-
jünket kapkodtuk, és próbáltunk minden-
nek megfelelni, minden házi feladatot visz-
szaküldeni, a beadandókkal elkészülni és 
a jó helyre feltölteni. Ez nem ment mindig 
zökkenőmentesen.

Rékasiné Jutka néni hagyománya, hogy 
minden ballagó osztálynak fest egy képet 
farsangra. Ő a kialakult helyzet miatt sem 
feledkezett meg rólunk. Csodálatos fest-
mény kaptunk tőle, aminek árát osztály-
kirándulásra költöttük. Köszönjük szépen 
Jutka néni! 

Most ballagunk, lezárul a gyermekko-
runk ezen része. Nyolc évet töltöttünk 
együtt, van akivel többet, hiszen ovis tár-
sak is voltunk, de kérlek Benneteket csak 

a szép emlékeket vigyétek magatokkal, 
a rosszakat felejtsétek el! Örömmel néz-
zetek vissza iskolánkra, hiszen ez volt a 
második otthonunk,  és ne feledjétek el 
mennyit köszönhetünk pedagógusaink-
nak, hisz támogattak minket, hogy eljus-
sunk oda, ahová szeretnénk. Az alapokat 
megkaptuk, a többi már rajtunk múlik. 

Felelősség nyolcadikosnak lenni, hiszen 
ránk felnéznek a kisebbek, és példát kell 
mutatnunk. Sajnos az elmúlt 2 tanévben 
a pandémia miatt, csak reméljük, hogy si-
került a példamutatás, hiszen alig voltunk 
együtt itt az iskola falain belül.

Búcsúzunk iskolatársainktól, elsősor-
ban tőletek hetedikesek. Ti, most amikor 
átveszitek iskolánk zászlaját, bizonyára 
arra gondoltok, hogy végre!!! Milyen jó, 
hiszen most már ti lesztek a nagyok. A na-
gyok, akikre mindenki felnéz. Higgyétek el, 
gyorsan elrepül ez az egy év, élvezzétek 
ki. Reméljük jó példát mutattunk nektek és 
az együtt töltött élményeket nem felejtitek 
el.

Szüleinknek igyekszünk szorgalmunk-
kal és a becsületes életünkkel meghálálni 
mindazt, amit értünk tettek és tesznek ez-
után is. Ezt megígérjük! 

Osztályfőnökeinkkel, szüleinkkel közö-
sen úgy döntöttünk, hogy mi nem szeret-
nék lufikat elengedni ballagásunk alkal-
mából. Nem is részletezném miért, hiszen 
mindenki tudja mennyire környezetszeny-
nyező dolog ez. Mi úgy döntöttünk, hogy 
rendhagyó módon egy fát ültetünk ebből 
a jeles alkalomból. Köszönjük szépen 
Polgármester úrnak, hogy engedélyez-
te nekünk, és támogatta, hogy a község  
parkjában a mi hársfánk is helyet kapjon. 
Büszkék leszünk rá!  

Köszönöm szépen a megtisztelő figyel-
met és egy idézettel köszönünk el!

Az emberben ott rejlik az egész világ, 
s ha tudod, hogyan szemléld és hogyan 
tanulj belőle, 

a kapu előtted, 
a kulcs pedig a kezedben.

Jiddu Krishnamurti

Ohnsorge Beáta Liza búcsúbeszéde a ballagó
8. osztályosok nevében

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
HOGY TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉGBEN

2021. augusztus 05-09-ig
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

A vizsgálat ideje:
Csütörtök: 8:00 – 18:00
Péntek: 8:00 – 18:00
Hétfő: 08:00.-.18:00
A tüdőszűrés helye:
Kazinczy Ferenc Általános Iskola TÁPIÓGYÖRGYE

A TÜDŐSZŰRÉS AJÁNLOTT!
Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésé-
re.

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TB KÁRTYÁT VALAMINT AZ 
ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST HOZ-

ZA MAGÁVAL.
40 ÉV FELETTIEK SZÁMÁRA A SZŰRÉS INGYENES

(lelet kérése esetén 1700 Ft költségtérítési díj)
40 ÉV ALATT TÉRÍTÉSKÖTELES (1700 Ft), CSEKK a hely-

színen KÉRHETŐ.

Tüdőszűrés
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A Torockó Baráti Társaság 2021. június 
4-én, 19 órakor tartotta meg a trianoni bé-
keszerződés aláírásának 101. évfordulója 
alkalmából rendezett megemlékezését. 
A rendezvény hagyományos helyszíne 
Tápiógyörgyén, a torockói kopjafa kör-
nyezete volt. A megemlékező beszédet 
Földes Józsefné Piroska mondta el, aki 
a trianoni békeszerződés szomorú kö-
vetkezményeinek taglalása mellett, az 
1989-es romániai forradalom és az erdé-
lyi magyarok megsegítésére szerveződő 
korabeli tápiógyörgyei segélyszállítmány 
történetének emlékeit elevenítette fel, 
amely Tápiógyörgye és Torockó testvér-te-
lepülési kapcsolatának kezdeti eseménye 
is volt egyben. Előtte Vágány József sza-
valatát hallhatták a jelenlévők, aki Kárpáti 

Piroska: „Üzenet Erdélyből” című versét 
adta elő. A rendezvény visszajáró előadó-
ja a farmosi Matolcsy Miklós Általános Is-
kola jelenleg 8. osztályos tanulója, Czira 
Sára volt, aki az alkalomhoz illő népdalok 
eléneklésével emelte a megemlékezés 
színvonalát. A Himnusz, Székely Himnusz 
és a koszorúzási induló a Tápiógyörgyei 
Ifjúsági Fúvószenekar előadásában hang-
zott el. A kopjafát Tápiógyörgye Község 

Önkormányzata részéről Varró István pol-
gármester és Lesták Péterné Vajon Ildikó 
képviselő koszorúzták meg. A Tápiósze-
lei Határon Túli Magyarok Egyesületének 
tagjai közül Péter Irén és Deák Bence he-
lyezték el koszorújukat. A Torockó Baráti 
Társaság nevében Velkei Ferenc, Hazadi 
Luca és Németh Csenge koszorúztak.

A koronavírus járvány okozta megszo-
rító intézkedések lazítását követően öröm 
volt ismét együtt lenni azokkal, akik a ha-
táron túli magyarság iránti felelősségválla-
lásuk kinyilvánítása miatt is megtisztelték 
a rendezvényt. Köszönet ezért minden 
szereplőnek és jelenlévőnek. Köztük külön 
hála a farmosi általános iskola helyszín-
re látogató diákjainak, akik idén is szép 
számmal vettek részt a megemlékezésen.

Németh Csaba

Trianon 101

Az elmúlt bő egy év korlátozásait zene-
karunk is megérezte. A próbákat amúgy 
is nehéz összehozni, hisz a tagok jó része 
nem Györgyén tanul, dolgozik, él. Minden 
egyes alkalommal, amikor kicsit enyhültek a 
szabályozások, mi is fellélegeztünk. Amikor 
csak lehetett, aki csak tudott, jött ilyenkor. 
Egyrészt a zene miatt, másrészt a közösség 
húzza magába a tagokat. Hol online gyako-
roltunk, hol a szabályokat betartva maximum 
tízen jöttünk össze, de a próbák folyamato-
san zajlottak. Büszkén teszem hozzá, hogy 
nemcsak a gyakorlás maradt folyamatos, 
hanem új tagokkal bővült csapatunk. Itt is 
szeretnénk köszönteni őket. Fuvolások: Lo-
vas Lotti, Nagy Liliána Zita, Varga Natália; 
klarinét: Megyes Boglárka; harsona: Bod-
nár Károly. Kívánom, hogy legyen élmény 
számukra a zene, a közösség, a próbák, a 
programok. Az utánuk következőknek pedig 
szurkolok, hogy minél előbb köztünk ülhes-
senek.

Manapság, amikor rengeteg inger vesz 
körül bennünket és gyermekeinket is, na-
gyon nehéz kellően motiváltnak maradni egy 
olyan területen, mint a zenetanulás. Hiszen 
eleinte másból sem áll az egész, mint gya-
korlásból és gyakorlásból. Hangok, hang-
kapcsolatok, ritmusok, futamok újra és újra 
indításából. Ez unalmas, időnként szinte vért 
kíván, küzdeni, harcolni kell, hogy sikerüljön, 
hogy jól és egyre jobban sikerüljön. Mégis 
valahol legbelül mindenki tudja, hogy kincs 
a zene. Egy idő után a csend hangot, dal-
lamot kíván. Nem véletlenül születünk úgy, 
hogy mindenkinek saját hangszere van. 
Hangszalagjaink már elve ezernyi lehető-
séget rejtenek magukban, bármikor, bárhol 
megszólaltathatjuk őket. Így a muzsika, mely 
leginkább kapcsolatainkhoz, érzelmeinkhez 
kötődik, mindig velünk van. Persze saját két 
húrunk megszólaltatásához is gyakorlás kell. 
Csak az nem tud énekelni, aki nem gyako-
rolja, aki nem dúdolgat magában. Nem kell 
énekeseknek lennünk ahhoz, hogy időnként 
merjük szabadjára engedni a bennünk élő 
ismert vagy ismeretlen dallamokat. Így van 

ez a hangszeres zenével is. Aki belekez-
dett, ne adja fel a nehézségek láttán. Főleg 
szülőként nehéz átlendíteni gyermekünket 
ezeken a gyakorlós, döcögős időszakokon. 
Viszont mindenképp megéri. Nem azért ta-
nulunk zenét, mert zenészi foglalkozásra 
vágyunk. Egyrészt a zene az érzelmekből 
fakad, azokra hat, így az élet minden pil-
lanatában segítségünkre lehet. Szülőként 
pedig érdemes látnunk, hogy ezen az egy 
igen lényeges dolgon túl, mennyi minden-
nel gazdagítjuk gyerekünket. Csak ezt az 
egyet képzeljük el: a gyerek kezében ott 
egy hangszer (most fúvós hangszerről be-
szélek, mert erről van a legközelebbi ta-
pasztalatom), egyszerre fúj bele levegőt, 
mozgatja a billentyűkön az ujjait, a szemé-
vel más irányba néz, mert olvassa a kottát. 
(Olvassa, tehát ismer másmilyen – hozzá-
teszem nemzetközi – nyelvet.)  A kottából 
tudja, hogy mikor hogyan kell mozgatni az 
ujjait, hogyan, milyen ritmusban kell fújnia a 
levegőt. Olyan agyi területeket mozgat meg 
és fejleszt egyszerre, melyre semmilyen 
más tevékenyég közben nincs lehetősége. 
Ha ehhez hozzáteszem, hogy a dallamok 
érzelmileg hatnak, hogy egy zeneóra alkal-
mával a zenepedagógus olykor csak be-
szélget, a gyermekünk lelkével foglalkozik, 
akkor kikerekedik, hogy ennél összetettebb 
fejlesztést aligha kaphatunk máshol. Ezen 
felül, a kellő tudás birtokában kapcsolódhat 
be egy növendék a zenekarba, a csapatba, 
ahol nemcsak a zenei képességeit fejleszti, 
hanem képes lesz egy közösség tagjaként 
létezni. Szociálisan érzékenyebbé válik, al-
kalmazkodóképessége fejlődik, fontos, akár 
életre szóló kapcsolatokra lelhet. Érdemes 
ezeket az egyszerű dolgokat észben tarta-
nunk, amikor azt mondjuk gyermekünknek a 
legjobbat szeretnénk biztosítani.

Hogy miért írtam ezt le? Három irányból is 
érintett vagyok e témában. A Tápiógyörgyei 
Ifjúsági Fúvószenekar tagja vagyok, de szü-
lőként és pedagógusként látom, hogy nehéz 
folyamatosan a jó úton terelgetni, motiválni 
gyerekeinket. De azt is érzem, hogy legin-
kább mi szülők rontjuk, kényelmesítjük el 
őket. Hisz gyorsabb és egyszerűbb kiszolgál-
ni az igényeiket, mint egyfolytában tanítgat-

ni, ösztönözni, újra és újra kedvet teremteni 
bennük a tevékenyégekhez, az alkotáshoz, 
önkifejezéshez. Bármilyen tevékenyég (ez 
nem feltétlenül a zene, nyilván nekem ez a 
legesleg, de nekem erről van nagyon erős 
személyes tapasztalatom, másnak a lovag-
lásról, a futásról, festésről, pingpongról és a 
végtelenségig sorolhatnám) mellett elkötele-
ződni azt jelenti, hogy akkor is időt fordítok 
rá, ha épp nincs kedvem. Szülőként ezt ne-
héz beépíteni a túlterhelt mindennapokba. 
Ha nincs kedvem, akkor is el kell kísérni a 
gyereket az órára, edzésre. Akkor is ösztö-
nöznöm kell, hogy legyen kedve legközelebb 
is menni. Hiszen csak akkor okozhat igazán 
örömet valami, ha hosszan tervezünk vele, 
ha képesek vagyunk elmélyedni benne, ha 
kitartóak vagyunk. Kívánom minden szülő-
nek, hogy ehhez legyen ereje. Biztos vagyok 
abban, hogy a legtöbben látják, hallják dú-
dolgatni, énekelni kicsi gyermeküket. Ez azt 
jelenti, hogy van kapcsolatuk a muzsikához. 
Innentől kezdve elsősorban rajtunk múlik, 
segítünk-e neki, hogy a zene által teljesebbé 
váljon.

Azt hiszem az egész zenekar nevében 
mondhatom, hogy mostanra a leginkább a 
közönség hiányzik, az, hogy igazi fellépés, 
igazi játék legyen. Hogy a zene ne csak 
magunknak szóljon, hanem átadódjon a 
nagyérdeműnek. Így már az is jól esett, hogy 
zenekarunk dobosát, Latinovics Gábort kö-
szönthettük házasságkötése alkalmából, 
vagy hogy egyesületünk vezetőjét, Bálint 
Attilát fél évszázados születésnapján egy kis 
muzsikával lephettük meg. Az elmúlt évtize-
dekben kialakult, hogy évente minimum öt 
alkalommal zenélünk idehaza: az év elején 
farsangi koncert van, a zenekar koncertezik 
a majálison majd a falunapon, ősszel a szü-
reti mulatságnak már másfél évtizedes ha-
gyománya van, a karácsonyi hangverseny 
pedig mindig méltó lezárása az évnek. Utol-
jára tavaly februárban koncerteztünk, azóta 
csend van. Sajnos idén is elmarad a júliusi 
Falunap. De a koncertet megtartjuk ezen az 
estén. Tehát július 31-én, szombaton nagy 
szeretettel és új nótákkal várunk mindenkit. 
Mi nagyon várjuk!!!

Füle Zsuzsanna

Zenekari hírek
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Tisztelt megjelentek, kedves barátaink!
Egy Mikszáth Kálmán gondolattal sze-

retném kezdeni a visszatekintést, a mai 
megemlékezést!

„Képzeletem újra
Visszaszáll a múltba,
A régmúlt időbe.
Hej pedig keserű, s fájdalmas az nekünk,
S lesz örök időkre!”
A mai este a magyar történelem egyik 

legszomorúbb, legfájóbb fejezetének 101. 
évfordulója alkalmából emlékezni jöttünk 
össze 1920. június 4-re, a trianoni béke-
szerződés aláírásának dátumára, amely 
az egyik legszomorúbb emlékeket idé-
zi fel mindenkiben. Ezt megelőzően már 
sajnálatos történelmi eseményen voltunk 
túl, az első világháború Magyarországra 
vonatkozó eseményein, veszteségein, 
amelyeknek legnagyobb tragédiája az 
volt, hogy 350 ezer fiatal magyar férfit hi-
ába várt haza a családja. Sokan ma sem 
tudják, hogy hol található az elesett hoz-
zátartozójuk sírja. Ezért kötelességünk a 
jeles napokon a honvédelem, a hősök, a 
halottak napján megemlékezni róluk, úgy, 
mint tesszük most is az első világháborút 
számunkra mérhetetlen megalázó módon 
való lezárás eseményére, Trianonra emlé-
kezést. 

A magyar külpolitika az első világháború 
után jelentős hátránnyal indult. Az ország-
nak sokáig nem volt elismert kormánya 
és diplomáciai hálózata sem. Csak a Ta-
nácsköztársaság bukása után, az antant 
által elfogadott új politikai vezetésnek nyílt 
lehetősége a béketárgyaláson való meg-
jelenésre. 

Az ország területén már 1918-tól szá-
mos alkalommal szerveződött tüntetés, 
amely a magyar társadalom elkeseredett-
ségét fejezte ki a tervezett békefeltételek-
kel szemben. Számtalan biztató alkotás is 
született a lakosság érzéseinek ébrentar-
tására. Ebből az időből származik többek 
között a „Nem, nem, soha!” jelmondat is. 
Az ország vezetését csak akkor hívták 
meg a békekonferenciára, amikor az ér-
demi döntések már papíron voltak. A ha-
tárokról már 1919 első felében döntöttek, 
de a magyar békedelegáció csak 1920 ja-
nuárjában jelenhetett meg, amikor ismer-
tették velük a Magyarországra vonatkozó 
álláspontot, amelyen a továbbiakban nem 
lett változtatás az ígéretek ellenére sem. 
Az események után 1920. június 4-én írta 
alá az újabb magyar küldöttség a béke-
szerződést. Ekkor lettünk csonka Magyar-
ország.

„A történelem során azok tétlensége, 
akik cselekedhettek volna, azok közönye, 
akiknek bölcsebbnek kellett volna lenniük, 
az igazi szó némasága a legégetőbb pil-
lanatokban segítette mindig a gonoszt.”/
HAILÉ SZELASSZIÉ /

A békeszerződés legnagyobb igazság-
talansága az volt, hogy a döntőbírók az 
újhatárokat a nemzetiségek területi el-
helyezkedésének figyelembe vétele és 

véleményének megkérdezése nélkül 
alakították ki. Így az elvett ország-

részben 3‒3,5 millió magyar ember ke-
rült utódállamokba, kisebbségi sorsba, 
magyarságáért való mindennapi küzde-
lembe. A lecsatolt területek statisztikai 
adatairól most nem szólnék, sem az ipari, 
gazdasági következményéről bővebben. 
Azt tudjuk, hogy a Trianon utáni konszo-
lidáció megtörtént, s talpra állás részben 
annak volt köszönhető, hogy az ipar, a 
gyárak fele megmaradt nekünk. Az or-
szág életét ugyanakkor a súlyos anyagi 
terhek mellett a határon túli menekültek 
elhelyezésének gondja is nehezítette. Ál-
talánosan a középosztály elszegényese-
dése a hivatalviselők státuszvesztése volt 
a jellemző. Tehát a legfőbb veszteség az 
ember volt, egy tízmilliós nyelvi közösség, 
a magyarság feldarabolása, amelynek kö-
vetkeztében minden harmadik magyar ha-
táron túlra került. Ez volt Trianon tragédiá-
ja, nem pedig a nyersanyagok elvesztése.

„Szabad nép voltunk, senkitől sem füg-
gő, nagy erős nemzet. Talán többet nem 
leszünk azok soha, de úgy végeztük, 
ahogy illik, ahogy kell, csatával végeztük, 
szép csatával.” ‒ írja Wass Albert.

Ismerjük történelmünk folytatását: a 
második világháború okozta újabb anya-
gi, elvi, emberi veszteségét, majd a kom-
munizmus léleknyomorító intézkedéseit. 
E miatt idővel, nálunk és a környező or-
szágokban is egyre nagyobbá vált az elé-
gedetlenség. Magyarországon 1989-ben 
megtörtént a rendszerváltozás. Ekkora 
Románia népességének is elege lett a 
kommunista rezsimből, az egyre jobban 
elhatalmasodó szegénységből, a drákói 
megszorító intézkedésekből. A romániai 
forradalom a kelet-európai rendszervál-
tások között a legvéresebb volt, melynek 
előzményei élénken foglalkoztatták a ma-
gyarországi közvéleményt is. Ceauescu 
falurombolási terve, s ezzel együtt az er-
délyi magyarok kitelepítési szándéka miatt 
már a forradalmat megelőző évben, 1988. 
június 27-én 80‒100 ezren demonstráltak 
a Hősök terén, Budapesten. 

Az 1989. december 15-én kezdődő for-
radalom hírére önzetlen adakozásból létre-
jövő segélyszállítmányok tömege indult el 

Erdély felé az anyaországból. Karácsony 
előtt hangosbemondó segítségével hirde-
tettek adománygyűjtést Tápiógyörgyén is. 
Pár nap alatt, nagyrészt élelmiszerekből 
álló rakományt hordtak össze a györgyei 
emberek. Eközben a szomszéd faluban, 
Tápiószelén is beindult a gyűjtés. Így a két 
község küldöttsége, egy-egy teherautónyi 
rakománnyal együtt tudott elindulni Erdély 
felé, ahol akkor még közel sem volt rend 
és közbiztonság. Emlékszem, hogy visz-
szafogott sírással, nagy aggodalommal 
néztük az autókat, amikor elindultak. A so-
rompó után a Páskomig már csak szem-
mel kísértük őket. Az első rakomány, mint 
tudjuk a Kolozsvár melletti Szamosfalváig 
jutott el, ahol a helyiek meghatódva vették 
át az adományt. 

Újév után mindkét községben újabb si-
keres adománygyűjtés történt. A két falu 
küldöttei, akiket én nagyon bátor civil ru-
hás katonának tartok az emlékeimben, 
1990 januárjában történt útjuk során ju-
tottak el Torockóra. Ebből az első találko-
zásból örök barátságok születtek. A hely 
szépségének, az emberek szeretetének, 
kedvességének köszönhető, hogy 1997-
től Torockóval testvértelepülés lettünk. 
Önkormányzati támogatás mellett először 
a Faluvédő Egyesület Ladányi Misi szer-
vezésével ápolta a barátságot, majd az 
1997-ben megalakult Torockói Baráti Tár-
saság. A kialakult barátságok, közös meg-
emlékezések egyre szorosabbá tették a 
kapcsolatot a két település között. A 2010. 
március 27-én, húsz éves évforduló alkal-
mából rendezett tartalmas emlékműsor a 
két közösség találkozásának, valamint az 
elmúlt két évtizednek állított emléket. A 
nap kiemelkedő eseménye volt a beltéri 
műsorok utáni kopjafaavatás itt a park-
ban, ahol most is emlékezünk Trianonra. 
Simándi Attila torockói lakosnak köszön-
hetjük ezt a csodálatos örök barátságot 
jelképező alkotást, amit mi györgyeiek 
minden nap láthatunk. 

A romániai forradalom eseményeire, 
Tápiógyörgye és Tápiószele vonatkozá-
sában, a katonai bátorsággal felvértezett 
segélyt kijuttató küldöttségre még élünk 
tisztelettel emlékezünk. A küldöttség kö-
reinkben ma is élő tagjainak hálás kö-
szönettel kívánunk jó egészséget. Az égi 
ösvényre indultakra, akik ha majd össze-
találkoznak, bizonyára együtt beszélget-
nek a Székelykő szépségéről, a torockói 
barátokról, a kedves emlékekről, mindig 
szeretettel gondolunk. Faragó Zsolt, Föl-
des Józsi, Ladányi Misi, Molnár Pista, 
Pataki Marci, szívünkben őrizzük emléke-
teket.

A Torockói Baráti Társaság a határon 
túli magyarságért érzett felelősség tudatá-
ban, az önkormányzat további támogatá-
sával napjainkig és továbbra is végzi a két 
település közötti testvéri kapcsolat gondo-
zását Németh Csaba vezetésével.

„Percre se feledd, hogy testvéred min-
den magyar, bárhol is éljen!” /Wass Albert/

Földes Józsefné trianoni megemlékező beszéde 2021. június 4-én

Unyi József, Pataki Márton, Menkó 
István, Földes József, Varró Gábor az 

1990 febrári farsangtemetés alkalmával 
Torockón
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Tápiógyörgye külterületét valaha népes 
tanyavilág jellemezte, amely otthont és 
megélhetést adott több száz helybéli csa-
ládnak. A dűlőutak mentén elhelyezkedő 
fehérre meszelt házak és a körülöttük 
lévő istállók, ólak, terménytárolók, kocsi-
színek alkották egy-egy családi gazdaság 
alapját. A határ nemcsak, hogy tele volt 
pezsgő élettel, de az utak mentét is rend 
és tisztaság jellemezte, a minden talpa-
latnyi földet megművelő gazdák gondos 
odafigyelésének köszönhetően. Ez az 
idillikus világkép sajnos mára a múlté. A 
tanyavilág legnagyobb része az 1960-ban 
bekövetkezett téeszesítés során szűnt 
meg létezni. Az elhagyott tanyák legtöbb-
jét lerombolták, helyüket beszántották, 
csak itt-ott maradt meg mementóként 
néhány épület, amelynek egyre idősödő 
lakói még évtizedekig dacoltak a múló, 
rohanó idővel. A rendszerváltozás után 
kártalanított családok többségében már 
nem volt, aki továbbvigye nagyszüleinek 
örökségét, így a tanyavilág újjászületése 
általánosan elmaradt. Ezért is érdemel 
külön figyelmet és nagy tiszteletet Bozóki 
Imre és felesége, Szőllősi-Tóth Mónika, 
akik hosszú évek elteltével úgy döntöt-
tek, hogy újraépítik egykori tanyájukat. 
Az újszászi út menti sorompó túloldalán 
ma ismét takaros ház áll, amely körül bá-
rányok, malacok, különféle aprójószágok 
hada tölti meg élettel a határt. Interjúm-
ban gyermekkori emlékeiről, felnőttkori 
álmainak megvalósításáról, a tanyasi élet 
mindennapjairól kérdeztem Bozóki Imrét.

Kedves Imre! Bevezetésként mesélj 
nekünk szüleidről. Volt-e régebbi kötő-
désük a külterületi élethez? Mikor köl-
töztek tanyára?

Édesapám Bozóki Sándor és édes-
anyám Bádonyi Erzsébet eredetileg 
tápiószelei lakosok voltak, majdhogynem 
a Népkerttel szemben laktak. Majd Tá-
piógyörgyére jöttek, ahol a Szilvási úton 
vettek meg egy házat. Nem sokáig éltek 
itt. Rövid időn belül kiköltöztek a téglagyár 
mögötti Garazsi-tanyára, amit a Tsz-től 
béreltek. Ezt követően vásárolták meg a 
boldogházi úton található Dömők-tanyát, 
amely sokáig a család otthona maradt. A 
bátyám, ifj. Bozóki Sándor 1971-ben még 

a Garazsi-tanyára született, az én szüle-
tésem viszont már a Dömők-tanyára esett 
1972-ben. 

Mivel foglalkoztak a szüleid? Miből 
tudták a család megélhetését biztosí-
tani? Miért költöztek tanyára?

A szüleim az állatokkal való foglalko-
zás szeretete miatt döntöttek úgy, hogy 
tanyára költöznek. Szarvasmarhát tartot-
tak, leginkább fejősteheneket, amelyből 
8‒10 darab állhatott az istállóban emléke-
im szerint. Apám lovakat is vásárolt híz-
lalásra. Akkoriban ugyanis még létezett a 
vágóló, amit nagyon jó pénzért lehetett le-
adni. Ez mellett sertést is tartottunk, majd 
jöttek a birkák. Idővel ez lett a fő ágazat, 
amivel foglalkoztunk. 100‒200 db birkánk 
is volt egyszerre. Az állatok legelteté-
sére a Tsz-től béreltünk legelőket, ame-
lyek nagyrészt a tanya körül, illetve az út 
szemközti oldalán helyezkedtek el. Oda 
voltak kikötve a hízóbikák is. Ezen kívül 
volt némi földünk a Vicziánban is, illetve 
a Korhan-pusztán haszonbérleti föld, amit 
felesben műveltünk. Idővel a Pokoltanyá-
tól délre elhelyezkedő, Megyeri dűlőn is 
béreltünk egy területet, Petró Jani bácsi 
tanyáját és a körülötte elhelyezkedő lege-
lőket. Apámnak sikerült megegyeznie az 
öreggel, aki ekkoriban már bent lakott a 
faluban, a Tólajnál.

Apám főállásban egyébként a Tsz-ben 
dolgozott, mint fuvaros, lovaskocsival. 
Anyukám eközben a háztartási teendőket 
végezte, illetve az aprójószágokat látta el 
otthon. 

Milyen felszereltséggel rendelkezett 
a tanya, amelyben éltetek? Mi minden 
állt rendelkezésetekre a gazdálkodás-
hoz és miben szenvedtetek nélkülö-
zést?

A Dömők-tanyán volt egy ásott kút, s 
másra nemigen emlékszem. Később apá-
mék fúrattak egy Norton-kutat. Erre Bacsi 
Laci bácsit kérték fel, aki a faluban, a mozi 
mellett lakott. Ez amolyan nyomós kútfé-
leség volt, amiből kézzel kellett felpum-
pálni a mélyben lévő vizet. Ezt mi gyere-
kek végeztük. Mivel olyan kicsik voltunk, 
hogy fel sem értük a karját, apám külön 
erre a célra készített egy széket, hogy 
arra felállva végezhessük a teendőnket. 

Villany nem volt a tanyán. Mindössze 
egy aggregátor szolgáltatta a szükséges 
áramot. A házban viszont ki lett építve a 
hálózat. Mézes Tóth Sanyi bácsi kötötte 
be a vezetékeket. A boldogházi úti Tsz 
sertéstelepről akartuk kihozni az áramot, 
amely mindössze 500 méterre volt az 
otthonunktól. Ez végül egyéb okok miatt 
nem valósult meg. 

Milyen feladatokat kellett nektek 
gyerekeknek elvégeznetek? Hogyan 
vettétek ki a napi teendőkből részete-
ket?

Mi gyerekek már egészen kiskorunktól 
be voltunk fogva a munkára. Bátyámmal 
minden nap együtt hajtottuk ki az álla-

tokat a legelőre. Én hét évesen már az 
esztrengában (fejősállásban) ültem, s fej-
tem a birkákat. Akkoriban ez még kézzel 
történt. Egyébként tavasztól őszig a bá-
tyámmal felváltva kint laktunk a Megyeri 
dűlőn, a Petró Jani bácsi-féle tanyán. 
Napközben egyedül vigyáztunk az álla-
tokra, a szüleink csak az éjszakákra jöttek 
ki hozzánk. 

A tanyaépületet magát nem használtuk, 
mivel az akkoriban már meglehetősen 
elhanyagolt állapotban volt. Ez helyett 
apám épített oda egy kis nyári szállást, 
amelynek az egyik felében helyezkedett 
el a jászol a lovaknak, mi pedig a másik 
felében voltunk, ahol két kis ágy, egy asz-
tal, egy konyhaszekrény és egy gázrezsó 
szolgálta a kényelmünket. Onnan jártunk 
be naponta biciklivel az iskolába. Amikor 
Bugyi Gábor elindította a csettegőt (házi-
lagos készítésű, platós jármű) az újszászi 
erdő melletti Korsós-tanyán, akkor indul-
tunk mi is az iskolába. Sokszor a köves-
úton találkoztunk össze. Versenyeztünk 
vele, hogy ki ér be előbb a faluba. Az 
Oláh-tanyánál már réges-régen elhagy-
tuk az öreget, aki eközben több helyen is 
megállt összeszedni az útra kihozott te-
jeskannákat, amiket a tejcsarnokba szál-
lított be. 

Különben nem voltunk finnyás gyere-
kek. Amikor felhúztuk a vizet gémeskút-
ból, megesett, hogy a béka benne volt a 
vödörben. Kidobtuk, s ittunk belőle. 

Miért hagytátok el végül a boldog-
házi út mentén lévő Dömők-tanyát? Mi 
késztette a szüleiteket az elköltözésre?

A rendszerváltozás után a Dömők-
tanyával szemközti addigi Tsz tulajdon-
ban lévő legelők magánkézbe kerültek, 
ahová többé nem hajthattuk ki az állato-
kat. Ennek folytán ott teljesen ellehetetle-
nültünk. Ezért a szüleim a költözés mellett 
döntöttek. Némi keresgélés után a Mátra 
környéki Vécsen vettek egy tanyát, ahol 
a saját elképzelésük szerint folytatni tud-
ták az állatokkal való foglalkozást. Ma is 
ott laknak, csak a koruk előrehaladásával 
már beköltöztek a faluba. 

Mikor ismerkedtél meg a feleséged-
del? Hogyan kezdődött az önálló élete-
tek? Mikor vásároltátok meg a sorom-
pó melletti tanyát?

Feleségemet Szőllősi-Tóth Mónikának 
hívják. 1987-ben ismerkedtünk meg, ami-
kor ő még a tápiószelei általános iskola 
13 éves tanulója volt. Lényegében, azóta 
együtt vagyunk. 1992-ben házasodtunk 
össze. Kezdetben kint laktunk a Dömők-
tanyán. A jószágok ekkor már fent voltak 
Vécsen, de nem sokáig bírtuk nélkülük. A 
menyasszonytáncból hazahozattuk a mi 
részünket, s itthon folytattuk a gazdálko-
dást. A Megyeri dűlőre akartunk kiköltöz-
ni, de ez nem jött össze. Ezért 1996-ban 
megvásároltuk a Hantosban lévő, sorom-
pó melletti tanyát. Ez eredetileg Kőszegi-
tanya volt, de mi már a későbbi tulajdo-

Aki újraépítette egykori tanyáját
Interjú Bozóki Imre gazdálkodóval
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nostól, Fejes Ancsa nénitől vettük meg. 
Hét évig laktunk itt. Akkoriban lovakat, 
malacokat, hízóborjút tartottunk. Eköz-
ben több munkahelyem is volt. Előbb a 
jászboldogházi Tsz-ben dolgoztam, mint 
állatgondozó. Majd az újszilvási Arany-
ablakhoz kerültem. Ez után jött a szelei 
malom, majd a Komjáti Kft. tápiógyörgyei 
téglagyára, ahol raklapozó voltam. Jelen-
leg a tápiószelei Biodiverzitás és Gén-
megőrzési Központban dolgozunk együtt 
a feleségemmel. 

Mi lett a későbbiekben a tanya sor-
sa? Miért költöztetek el onnan?

A tanyáról 2004-ben beköltöztünk a 
faluba, ahol az Attila utcában építettünk 
magunknak egy családi házat. Leginkább 
a gyerekeink érdekében tettük ezt. A lá-
nyunk Timi 1993-ban, a fiunk Imre 1995-
ben született. A faluba költözés mellett 
leginkább az szólt, hogy ők közelebb le-
hessenek az iskolához.

Miért döntöttetek idővel mégis úgy, 
hogy visszaköltöztök a tanyára?

Csak pár éve laktunk az Attila utcá-
ban, amikor a kislányuk oda állt elénk 
és azt kérdezte: ‒ Apa, mikor megyünk 
vissza a tanyára? Nehéz volt megszok-

ni a benti életet és az állatok nélkül sem 
bírtuk sokáig. Pedig én voltam, aki azt 
mondta, hogy ‒ ott állat nem lesz! Hát 
ez nem sokáig maradt így. Lassan visz-
szajöttek a jószágok. Előbb csak három 
bárányunk volt, melyekből megszülettek 
a kicsik. Majd vettünk lovakat, s malacot 
is tartottunk. Ez után az állattartás ugyan-
úgy ment tovább, mint a korábbiakban. 
Rájöttünk, hogy nélkülük nem találjuk a 
helyünket. Az udvar e miatt kezdett egyre 
inkább szűkössé válni. Végül 2018-ban 
úgy döntöttünk, hogy újra építjük a so-
rompó melletti lerombolt tanyát. 

Hogyan kezdődött a tanya újraépíté-
se? 

Amikor a tanyáról eljöttünk, az üresen 
maradt épületet nagyon rövid idő alatt 
lerabolták, széthordták. Mivel az eredeti 
lakóházból semmi nem maradt, ezért egy 
teljesen új épület felhúzása mellett dön-
töttünk. Csak azt nem gondoltuk, hogy 
ez mekkora macerával jár. Legnagyobb 
nehézséget az ügyintézés jelentette. So-
káig a különféle engedélyek beszerzé-
sével voltunk elfoglalva, amely ráadásul 
nem kevés pénzünkbe került. 2018-ban 
azonban sikerült elkészítenünk a lába-

zatot, majd a következő évben a falak is 
felépültek. 2019. július 15-én már ki volt 
meszelve az épület belseje, amibe végre 
beköltözhettünk. Attól a naptól fogva itt 
vagyunk, s ezt most már úgy hívják, hogy 
a „Bozóki-tanya”. 

Hogy néz ki most a régi új otthono-
tok? Hogy zajlik a kinti életetek?

Az udvar közepén egy kutat fúrattunk, 
amely 28.5 méter mélységből hozza fel 
a vizet. Ehhez egy víztisztítót is vásárol-
tunk. Az áramellátást napelem energiából 
biztosítjuk. Az épület fűtését pedig egy 
fatüzelésű sparhelttal oldjuk meg. Je-
lenleg malacokat, bárányokat és egyéb 
aprójószágokat (baromfit) tartunk. A ta-
nyához mindössze 800□öl legelő tartozik, 
de szerencsére a környékbeli földtulajdo-
nosokkal meg tudtam egyezni, hogy az ő 
legelőiket is használhassuk. A takarmány 
jelentős részét egyébként belterületi 
kertekből szerezzük be, melyeknek el-
vállaltam a kaszálását. Ezt persze némi 
vásárlással is kiegészítjük. Van most már 
megfelelő istállónk és garázsunk is, de a 
disznóólat, a tyúkólat, a terménytárolót, 
a birkahodályt még ki kell építeni, illetve 
bővíteni kell, s emellett szénatároló ma-
gazinra is szükségünk van. A legutolsó 
lovunkat eladtam, de az unokámnak való-
színűleg nemsokára vásárolok egy kicsit. 
A gyerekink ugyanis időközben kirepültek 
a szülői házból. A lányunk Kisújbányán 
lakik, amely a Mecsekben található te-
lepülés. Neki már született gyermeke. A 
fiunk Abonyba költözött.

Mi az, amit leginkább szerettek a ta-
nyasi életben? 

Nekem mindig az volt az álmom, hogy 
egyszer villany gyúljon ki a tanyán, s an-
nak fénye szűrődjön ki az ablakon. Végül 
ez megvalósult. A kinti életben legjobban 
a csendet, nyugalmat szeretjük. Itt is kép-
zeljük el az életünket. Megpróbáltuk a fa-
luban, de nem jött össze. 

Köszönöm a válaszokat. Sok sikert 
kívánok a folytatáshoz!

Az interjút készítette: Németh Csaba

Örömmel adjuk hírül minden érdeklő-
dőnek, hogy Újszilvás község fennállá-
sának 70. évfordulója alkalmából készült 
helytörténeti emlékkönyv hamarosan 
megjelenik.

A több mint egy éves kutatómunka, 
levéltári anyagok tanulmányozása, ren-
geteg interjú és terepszemle eredménye-
ként elkészült kötet, tizenöt különböző 
szerző munkája által huszonegy temati-
kus fejezeten keresztül mutatja be a tele-
pülés történelmének kiemelt eseményeit.

A község születése 1950. január 1-re 
tehető, amikor Tápiógyörgye jegesi, 
valamint Tápiószele újföldi és parcellai 
határrészeinek egyesítéséből létrejött 
Újszőlős község, amelynek nevét ugyan-
ezen év szeptember 15-étől „Újszilvás” 
névre változtatták. A helységnév utótag-

ja a nagyarányú szilvatermesztésre utal, 
amely más gyümölcsök mellett abban az 
időben különösen jellemezte a telepü-
lést. 

Újszilvás története szorosan kapcsoló-
dik Tápiógyörgye múltjához. Ma is sokan 
élnek olyanok a településünkön, akiknek 
szüleik, nagyszüleik vagy korábbi felme-

nőik az említett jegesi határrész lakosai 
voltak. 

Szerkesztőjeként e kötetet ajánlom 
mindazok számára, akik Újszilváshoz 
való személyes kötődésük, származá-
suk és családi kapcsolataik folytán vagy 
egyéb érdeklődésük miatt szeretnék 
megismerni a település történelmét, s 
ezáltal is megőrizni annak múló emlékeit.

Az ünnepélyes könyvbemutató idő-
pontjáról és a könyv megvásárlásának 
lehetőségeiről Újszilvás Község Ön-
kormányzatának Facebook oldalán, a 
szilvasfaluhaza@gmail.com e-mail cí-
men, illetve a 0653/387-001-es telefon-
szám 17-es mellékén lehet tájékozódni, 
további információt beszerezni.

Németh Csaba

Könyvajánló - Újszilvás, Helytörténeti emlékkönyv
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Kedves Olvasók! Kimerít-
hetetlen forrás 40 évnyi tanári 
munkám beszélgetőpartnerek 
szempontjából. Most is egy régi, 
kedves tanítványommal vettem 
föl a kapcsolatot – aki ma már 
a kollégám ‒, hogy ez az írás 
megszülethessen. Bizonyára 
sokan emlékeznek még a patiká-
ban dolgozó mindig készséges 
és mosolygós asszisztensnőre, 
Czédulás Mihályné, Margóra. 
Két lánya közül az idősebb, 
Czédulás Katalin lesz a beszél-
getőpartnerem. Már kislányként 
is határozott, céltudatos ember 
volt, akinek gurgulázó nevetését 
nem lehet elfelejteni. Kíváncsi 
vagyok én is, mi történt vele az 
elmúlt 20 év alatt.

Katikám! Kérlek, mesélj egy 
kicsit az olvasóknak életed 
azon szakaszáról, amit Tápió-
györgyén töltöttél. Gondolok 
itt a családodra és általános 
iskolás éveidre.

Édesapánk korai halála után (7 
éves voltam akkor) édesanyánk 
egyedül nevelt bennünket. Apai 
nagyszüleink a szomszédban 
laktak, így sok mindenben tudtak 
segíteni nekünk. Sosem éltünk 
nagy lábon, de semmit sem nél-
külöztünk. Akkor is, most is úgy 
érzem, hogy következetes és 
szeretettel teli nevelést kaptunk, 
ami gyerekként szigorúbbnak 
tűnt, mint amilyet egyik-másik 
kortársunknál láttunk, de bizton-
ságban érezhettük magunkat, és 
nem emlékszem olyan esetre, 
amikor lázadtam volna anyu-
kánk ellen, vagy bármilyen rossz 
érzést keltett volna bennem az, 
hogy voltak korlátok, viszont fel-
nőttként nagy hasznát veszem 
annak, hogy így neveltek.

Nagyon szép gyermekkorom 
volt, imádtam az ovit és az általá-
nos iskolát is! A környéken sokan 
voltunk hasonló korú gyerekek, 
többen ugyanabba az osztályba 

jártunk, sokat bandáztunk együtt 
az iskolaszünetekben, jól éreztük 
magunkat együtt. Persze a gye-
rekek között szokásos torzsalko-
dások nem maradtak ki az éle-
tünkből, de ezzel együtt is szép 
évek voltak ezek.

A tanulás könnyen ment, kü-
lönösebb megerőltetés nélkül 
voltam kitűnő tanuló (persze a 
gimiben már komolyabban kellett 
volna dolgoznom ezért), így jutott 
idő többek között a zeneiskolá-
ra is. Hálás vagyok azért, hogy 
kisgyerekkoromtól lehetőségem 
volt szolfézst és hangszeres 
zenét tanulni, a komolyzene 
(is) a mindennapjaim részévé 
vált. A fuvolát kezdettől fogva 
szerettem, jól is ment, ötödikes 
koromban országos döntőbe 
kerültem. A zenekaros élmények 
is maradandónak bizonyultak, a 
fellépések, május elsejei ébresz-
tők, versenyek, a vándortábor... 
Ugyan mostanában már elég 
ritkán veszem elő a hangszert, 
de például két évvel ezelőtt egy 
szintén fuvolista kolléganőmmel 
játszottunk az osztályaink balla-
gásán.

Ez idő tájt élénk úttörőélet 
volt az iskolánkban, melynek 
egyik főszereplője voltál. Ku-
tass az emlékeid között egy 
kicsit és oszd meg velünk!

Ahhoz a korosztályhoz tar-
tozom, akik még „alapértelme-
zésben” kisdobosok és úttörők 
lettek, de a KISZ-be már nem 
sokan léptek be közülünk (a 
gimnáziumi osztályunkból, ha jól 
emlékszem, már egyikünk sem), 
és a felnőtt életüket már a mos-
tani politikai rendszerben kezd-
ték. Ha visszatekintek az iskolás 
éveinkre azt kell mondanom, 
hogy az úttörőmozgalomban 
való részvételünk leginkább csak 
a külsőségekben nyilvánult meg 
(egyenruha, ünnepségek, szer-
vezeti egységek nevei stb.), de 
a tevékenységekben, amelyeket 
úttörőként végeztünk, egész biz-
tosan részt vettünk volna akkor 
is, ha „csak” iskolás gyerekek 
lettünk volna.

Lehet, hogy városon az ideo-
lógiai nevelés nagyobb jelentő-
ségű volt, de falusi iskolákban 
hasonló lehetett a helyzet, mint 
Györgyén. Én például végig 
templomba és hittanórára jártam, 
a szüleim számára természetes 
volt, hogy megkereszteltek cse-
csemő koromban, voltam első-
áldozó, bérmálkoztam, emellett 
pedig felavattak kisdobosnak, 
majd úttörőnek, és kaptam kü-

lönféle úttörőtisztségeket. 
Sokat kirándultunk, tábo-

roztunk, akadályversenyeken 
vettünk részt, sövényt vágtunk 
a játszótérnél, segítettünk já-
tékokat javítani a bölcsiben, 
osztálybulikat tartottunk, ilyesmi. 
Ezek mind olyan programok vol-
tak, amelyek összekovácsolták 
a közösséget, és fejlesztették a 
szociális kompetenciáinkat, em-
pátiánkat, kooperativitásunkat 
– ma legalábbis így mondanám; 
akkoriban meg egyszerűen csak 
élveztük mindezt. Az osztályok 
között pontverseny zajlott, külön-
féle osztályprogramok más-más 
pontértékűek voltak, ez is egész 
komoly motivációt jelentett. Ta-
nárként visszagondolva ezekre 
az évekre nagyon pozitívnak 
tartom, hogy nem (csak) a tanul-
mányi eredmények döntöttek az 
osztályok „rangsoráról”.

Azt látom, hogy nagyon so-
kat változott az általános iskolás 
korosztály azóta, és ebben sok 
egyéb mellett bizonyára az is 
közrejátszott, hogy a megszűnt 
úttörőmozgalom helyett nem 
maradt olyan országos szerve-
zet, amely a gyerekek közösségi 
nevelésében hasonló helyet fog-
lalna el, és annyi gyerek számá-
ra hozzáférhető lenne, mint az 
úttörőmozgalom volt – még ha 
nem is önkéntes volt a belépés. 

A nyolcadik osztály elvégzé-
se után merre indultál közép-
iskolába? Miért erre a gimnázi-
umra esett a választásod?

Egyik osztálytársam anyukája 
olvasott valahol az ELTE Apáczai 
Csere János Gimnáziumáról, és 
megemlítette anyukámnak, aki 
kikérte az osztályfőnököm véle-
ményét, megpróbáljuk-e. Ő azt 
tanácsolta, hogy fussunk neki, 
és így lett. Akkoriban „körzetes” 
középiskolák voltak, a lakóhely 
szerinti gimnáziumokba adhattuk 
volna be a jelentkezésünket (leg-
feljebb 3 helyre), tehát Nagykátá-
ra, esetleg Szolnokra, Ceglédre, 
Nagykőrösre. Az Apáczai viszont 
akkoriban is országos beiskolá-
zású gimnázium volt, ráadásul 
saját kollégiummal rendelkezett 
az iskola épületében, így bejárni 
sem kellett.

Az országos beiskolázás miatt 
„nulladik” jelentkezésnek számí-
tott, a felvételi vizsgákat is egy 
hónappal korábbra szervezték, 
mint a többi iskola, így az apá-
czais eredmény megérkezését 
követően még lett volna idő be-
adni a jelentkezést a körzetes 
gimikbe, tehát nem volt veszteni 

valóm. 
Egésznapos felvételit kellett 

tennünk, írásbeli és szóbeli vizs-
gák is voltak összesen 6 tárgy-
ból. Óriási volt a túljelentkezés, 
de nem izgultam különösebben. 
Leírtam, elmondtam, amit tud-
tam, és felvettek. Azokban az 
években az Apáczai és a Faze-
kas volt a két legjobb gimnázium 
az országban, nyilván vonzott a 
lehetőség, hogy egy ilyen suliban 
tanulhatok tovább, és amikor el-
kezdtem a gimnáziumot, az első 
perctől imádtam ott lenni. Édes-
anyám középiskolás korában 
szintén kollégista volt, és nagyon 
jó emlékeket őriz erről, így hát 
nem ódzkodott, hogy én is, majd 
később a húgom is kollégiumba 
kerüljünk. Őrült komoly jellemfor-
máló ereje van a kollégistaság-
nak, aki teheti, ki ne hagyja!

Mikor fogalmazódott meg 
benned, hogy tanár leszel? 
Esetleg volt példaképed?

Nem tudom megmagyarázni, 
miért, de egész kicsi koromtól 
tanár akartam lenni. A rokonság-
ban, a felmenőim között egyetlen 
pedagógus sem volt. Egyetlen 
példaképet nem tudnék monda-
ni, de egy sor remek pedagó-
gussal találkoztam a tanulmá-
nyaim során, akik emberileg és a 
szaktárgyi tudásuk miatt is nagy 
hatással voltak rám, és mindkét 
téren sokat tanultam tőlük. Az 
általános iskolai tanáraim közül 
vitathatatlanul Lévai Györgyné, 
Pötyi néni volt a legmeghatá-
rozóbb. Osztályfőnökként is 
fantasztikus munkát végzett, és 
betonkemény alapokat adott ma-
tematikából. Neki köszönhetem, 
hogy sosem volt gondom a ma-
tekkal a továbbiakban sem.

A gimnáziumban fantasztikus 
tanári kar terelgette az osztá-
lyunkat, szinte mindannyian ta-
pasztalt, erejük teljében lévő, ki-
váló tanárok voltak. Nem tudnék 
egyet kiemelni közülük, de az, 
hogy biológia-kémia szakos let-
tem, nyilvánvalóan nagyban kö-
szönhető annak, amit az ezeket 
tanító gimis tanáraimtól láttam. 

Melyik egyetemen tanultál, 
s hová kerültél frissen végzett 
pedagógusként?

Mivel Budapestre jártam gim-
náziumba, ezalatt megszoktam 
a várost, ráadásul az Apáczai az 
ELTE-hez tartozik, kézenfekvő 
volt hogy oda jelentkezzek, így 
az ELTE Természettudományi 
Karán szereztem meg a diplo-
mámat. Az egyetemi éveim 
alatt az Apáczai kollégiu-

Az Apáczai gimnázium tanárnője
Interjú Czédulás Katalinnal
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mában dolgoztam nevelőként, 
és végzősként a tanítási gya-
korlatomat is a Gimnáziumban 
végeztem a hajdani tanáraimnál. 
Akkoriban inkább tanárból volt 
túlkínálat, és nem tanári állásból, 
mint manapság, ezért örültem 
a lehetőségnek, hogy ugyaneb-
ben az évben részmunkaidős 
tanárként elhelyezkedhettem 
a békásmegyeri Veres Péter 
Gimnáziumban, ahol teljes ál-
lást ajánlottak következő szept-
embertől. Eközben azonban az 
apáczais gyakorlatom végezté-
vel az akkori igazgatónk (hajda-
ni matematikatanárom) szintén 
állást ajánlott, amit a lehető leg-
nagyobb örömmel fogadtam el, 
hiszen az volt az álmom, hogy 
az Apiban taníthassak majd egy-
szer.

Tudjuk, hogy a tanári pálya 
„rögös út” a maga szépséges 
vagy gyötrelmes pillanataival. 
Neked milyen tapasztalataid 
vannak? Mit kaptál a diákjaid-
tól?

A pályám kezdete óta na-
gyot változott a világ, és benne 
a kamasz korosztály is, ehhez 
alkalmazkodnom kell, ami nem 
mindig könnyű. Azonban sok 
minden ugyanúgy van, mint hu-
szonvalahány évvel ezelőtt: az 
apáczaisok értelmes, törekvő 
gyerekek, és ha sikerül meg-
találni velük a közös hangot 
(szerencsés vagyok, mert eddig 

általában sikerült), akkor jóleső 
és eredményes a közös munka. 
Kölcsönösen sokat formálunk 
egymáson, és kölcsönös a ta-
nulás is: az aktuális trendekről 
és például informatikai, techni-
kai dolgokról én is sokat tanulok 
tőlük. Kevésbé direkt tanulás, 
de tanárként még fontosabb, 
amit a kisebb-nagyobb prob-
lémák, konfliktusok kezelése 
során tanulok meg, ezek mind 
gazdagítják az eszköztáramat, 
és segítenek, hogy mindig jobb 
pedagógussá váljak. 

Boldog tanárnak vallom ma-
gam, remek gyerekekkel és 
kollégákkal dolgozhatok nap 
mint nap, élvezem, hogy a ta-
nítványaim többnyire elfogad-
nak és bíznak bennem anélkül, 
hogy megjátszanám magam. 
Állítólag szigorú tanár vagyok, 
de sokat nevetünk az órákon is 
a gyerekekkel, és nagyon nem 
szeretném úgy érezni, hogy 
sanyargatom őket. Mivel gim-
nazistaként már picit lusta diák 
voltam, meg tudom érteni még 
a kevésbé szorgalmas diákjai-
mat is, és ebben sokat segít az 
is, hogy magam is apáczais diák 
voltam, tudom, milyen a kated-
ra másik oldala. Ahhoz viszont, 
hogy a céljaikat elérjék, sajnos a 
tanulást nem lehet megúszni, és 
erre időről időre emlékeztetnünk 
kell őket, bármilyen kegyetlen-
ségnek is tűnik.

Az évek alatt kellett e változ-
nod, változtatnod a mostani 
rohanó világ és a megválto-
zott társadalmi helyzet miatt?

Persze, ez természetes. Egy-
folytában alkalmazkodni kell, 
még akkor is, ha nem mindig 
könnyű kitalálni, hogyan tegyem 
ezt úgy, hogy a megváltozott 
helyzetnek megfelelő legyen, 
ugyanakkor ne kelljen megta-
gadnom azokat az elveket és 
értékeket, amelyekben hiszek. 
Szerencsére „kényelmes” hely-
zetben vagyok, mert a mai napig 
„válogatott” gyerekekkel dolgo-
zunk, és emiatt a társadalom-
ban tapasztalható változások 
lassabban, és többnyire gyen-
gébb formában gyűrűznek be 
hozzánk, mint az iskolák több-
ségébe. A tanítványainkkal és 
szüleikkel kölcsönösen tiszteljük 
és becsüljük egymást, hiszen 
mindannyiunknak az a közös 
célja, hogy a gyerekek sikeres, 
boldog felnőttekké váljanak, és 
ennek érdekében ki-ki megteszi 
a tőle telhetőt.

Felmerült e benned valaha, 
hogy elhagyod a pályát?

Volt már egy-két nehéz pont, 
sajnos tragikus eset is, de ne-
kem a tanárság a hivatásom, 
ebben érzem jól magam, sosem 
szeretnék más munkát. 

Milyen tanácsokat adnál a 
leendő középiskolásoknak? 
Mit tartsanak feltétlen szem 

előtt?
Szinte minden középiskola 

szervez nyílt napokat; vegyenek 
részt ezeken! Ha lehet, beszél-
gessenek oda járó gyerekek-
kel, és azt az iskolát írják be 
első helyre a jelentkezési lapra, 
amelynek a hangulata legjobban 
tetszett, ne az legyen a szem-
pont, hogy milyen helyet foglal el 
a különféle rangsorokban, vagy 
hogy mennyire divatos! És ne 
féljenek kollégiumba költözni be-
járás helyett.

Szeptembertől milyen fel-
adatok várnak rád, milyen új 
kihívásokkal kell szembenéz-
ned?

Hetedikes osztályfőnök le-
szek. Tavalyelőttig már 5 saját 
osztályom volt, de olyan még 
sosem, akiket hetediktől vit-
tem. Folyamatosan tanítok 
hatévfolyamos osztályokban is, 
és nagyon élvezem, de ofőnek 
lenni náluk egész más „műfaj”, 
ezért kihívásként tekintek erre a 
feladatra. Mostanra már össze-
állt az osztálynévsor, fele fiú, fele 
lány, szeptember elején gólya-
táborozunk, és remélem, hogy 
utána csodás 6 évet töltünk majd 
együtt. Igyekszem mindent meg-
tenni ennek érdekében.

Köszönöm a beszélgetést.

Gálné Dömők Gyöngyi

A kánikula bárkinek okozhat 
egészségügyi panaszokat, 
rosszulléteket, de figyelmet-
lenségünk akár tragédiát is 
okozhat.

Vannak különösen veszé-
lyeztetett csoportok. Ilyenek 
például a csecsemők és a kis-
gyermekek, a 65 évnél időseb-
bek, vagy a szívbetegségben 
és magas vérnyomás beteg-
ségben szenvedők. Nagyon 
fontos, hogy ők panaszaikkal 
azonnal forduljanak orvoshoz.

Öltözködési tanácsok
Könnyű, világos színű, bő 

szabású, pamut alapanyagú 
ruhát hordjunk forró napokon! 
A nagy melegben - átmeneti-
leg - felejtsük el a szűk topo-
kat, nadrágokat, szoknyákat. 
Hordjunk inkább laza, könnyű 
lenvászonból készült felsőré-
szeket, bőszárú nadrágokat, 
szellős blúzokat.

Idősek se viseljenek ilyen-
kor sötét színű, fekete ruhát, 
fejkendőt!

Tanácsok kisgyermekes 
családok részére

Csecsemőket, kisgyerme-
keket árnyékban levegőztes-
sünk! A babák különösen sok 
folyadékot igényelnek a szop-
tatáson kívül is, mindig kínál-
juk őket tiszta vízzel, vagy pici 
sót is tartalmazó citromos teá-
val a szoptatás után!

Sose hagyjunk gyermeket 
zárt, szellőzés nélküli parko-
ló autóban, még árnyékban 
sem, mert pár perc alatt is 50-
60 °C-ra tud felmelegedni az 
autó belseje, és a benne lévők 
hősokkot kapnak.

Általános tudnivalók
Kánikulai napokon a külö-

nösen meleg dél körüli, kora 
délutáni órákat töltse otthon, 
viszonylag hűvösben, besöté-
tített szobában!

Nagy melegben zuhanyoz-
zon langyos vagy hideg vízzel 
akár többször is! Alkalmaz-
zunk mentolos törlőkendőt ar-
cunk, karjaink felfrissítésére.

Forró nyári napokon az 
idősebbek ne a legmelegebb 
órákra időzítsék a piaci bevá-
sárlást!

Ne hagyjunk az autóban 
napsütésnek kitett helyen haj-
tógázzal működő sprayt és 
gázgyújtót, mert ezek tüzet 
okozhatnak. Korlátozza a sza-
bad levegőn való tartózkodást 
a kora reggeli (6-10 óráig) 
és esti órákra (18-22 óráig)! 
Árnyékos helyen próbáljon 
pihenni napközben! Ha túl so-
káig tartózkodott szabadban, 
akkor próbáljon legalább 1-2 
órát légkondicionált környe-
zetben eltölteni, míg a szerve-
zet lehűl, és ismét visszatér-
het a kánikulába.

Csökkentse a fizikai munka-
végzést! Ne ilyenkor végezze 
a nagytakarítást, ablakmo-
sást! Csak az esti órákban 
kezdje el a befőzést, azt is ál-
landó szellőztetés mellett!

Fagyizáskor lehetőleg a 
gyümölcsfagyikat válasszuk 
(citrom). Fanyar, savanykás 
ízük kellemesen hűsítő hatá-
sú, nem is szólva az egész-
ségügyi előnyökről.

Orvosi tanácsok
Testünk normális körülmé-

nyek között az izzadás által 
hűl le, de nagyon nagy hőség-
ben elveszítheti ezt a képes-
ségét. Ilyenkor gyorsan emel-
kedik a test hőmérséklete, 
ami hőgutát okozhat. Ez igen 
komoly állapot, károsíthatja az 
agyat és más szerveket, ese-
tenként akár halálos kimene-
telű is lehet.

A hőguta tünetei a vörös, 
forró és száraz bőr, a szapora 
pulzus, lüktető fejfájás, szédü-
lés, émelygés, zavartság vagy 
tudatvesztés. Ha valakinél 
a fentieket tapasztaljuk, hív-
juk a mentőket. Addig is, míg 
megérkezik a segítség, fon-
tos a beteg lehűtése. Vigyük 
árnyékba, permetezzünk rá 
hideg vizet, vagy mossuk le hi-
deg vízzel, esetleg hideg vizes 
kádba ültessük. Ha a levegő 
páratartalma nem túl magas, 
a beteget nedves lepedőbe 
is csavarhatjuk, miközben le-
gyezzük.

Forrás: budafokteteny.hu

Hasznos tanácsok kánikula idejére
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Minden katolikus hittant tanulónak le-
hetősége van arra, hogy 3. osztályban 
elsőáldozó legyen. Ennek feltétele az is-
kolai hitoktatás mellett az is, hogy szor-
galmasan járjon szentmisére. A 2021. 
évben Tápiógyörgyén 11 elsőáldozó 
járulhatott az Eucharisztia szentségé-
hez. Az EUCHARISZTIA–a keresztény 
élet forrása és csúcsa. Jézus az utolsó 
vacsorán alapította, hogy utolsó eljöve-
teléig, az utolsó ítéletig megörökítse és 
Egyházára bízza keresztáldozatának 
emlékezetét. Öröm, hogy Tápiógyörgyén 
a 2021/2022-es tanévben már 88 katoli-
kus hittanosunk van. Ebből 42 alsós és 
46 felsős tanuló. 

Mit tanítunk az órákon?
Heti egy órában bibliai történeteken 

keresztül egy keresztény környezetis-
meretet ismertetünk meg. Jézus tanítása 
és a Katolikus Egyház tanítása alapján 
a gyerekek – életkori sajátosságaiknak 
megfelelően – megismerkednek Isten 
szeretetével, Istennel élő kapcsolatot 
alakíthatnak ki, kiegészítve a vasárnapi 
szentmise látogatással a még szemé-
lyesebb, mélyebb istenkapcsolattal. Ez 
mélyítheti hitüket, keresztény erkölcsi 
nevelésüket, mely a későbbiekben is 
biztos támasza lesz életüknek. Fejlődik 
erkölcsi érzékük, lelkiismeretük, miköz-
ben maradandó értékeket erősítenek 
meg magukban, fejlődnek bennük azok 
a pozitív belső késztetések, illetve eré-
nyek, amelyek segítenek a jó és rossz 
felismerésében, értékeken alapuló, fele-
lős döntés meghozásában.

Ki járhat katolikus hit-és erkölcstan 
órákra? 

Minden gyermeket várunk szeretettel. 
A jelentkezésnek nem feltétele, hogy a 
gyermek meg legyen keresztelve.

Mennyivel ad többet a római kato-
likus hit- és erkölcstan, mint az er-
kölcstan?

Óráinkon mindazon kérdésekkel fog-
lalkozunk, amelyeket az erkölcstan 
tárgyal: ki vagyok én, hol a helyem a 
világban, barátság, munka, hazaszere-
tet, család, stb., válaszainkat azonban 
a Szentírás és Egyházunk hagyomá-
nya alapján fogalmazzuk meg. A római 
katolikus hit- és erkölcstan megismertet 
Jézus Krisztus szerető személyével, az 
Egyház és a Biblia tanításával, közvetí-
ti örök értékeit, megmutatja a szentségi 
élet többletét. Tanóráink a kisebbeknél 
sokszor játékos formában segítik elő, 
hogy a gyermekek életkori sajátosságai-
nak megfelelően növekedjenek örömben 
és szeretetben.

 „A hitoktatás magában foglalja az eti-
ka oktatását is, tehát a hittant választó 
tanuló sem marad le semmiről, amit az 
etika órán megtanítanak. A római katoli-
kus hitoktatás abban is különbözik a „vi-
lági” etikaoktatástól, hogy világnézetileg 
felvállaltan elkötelezett a bibliai keresz-

tény értékek mellett. Így nem a változó 
divathoz igazítva közvetíti az alapvető 
értékeket, hanem a Tízparancsolat alap-
ján álló, kipróbált igazságokat képviseli. 
Figyelembe veszi az ember környezeté-
nek változását, – de azzal is tisztában 
van, hogy az alapvető lelki szükségletek 
ma is ugyanazok, mint bármikor az em-
beriség történetében. Valljuk, hogy szük-
séges a gyermekek lelkével foglalkozni.  
Mi hívők, meg vagyunk győződve arról, 
hogy még az erkölcstan oktatása is ke-
vés. Hiába kapják meg a diákok akár a 
legnagyszerűbb tanártól is az elméleti 
oktatást, hogy hogyan érdemes élni, en-
nek nem lehet olyan hatása, mint amikor 
a hitoktatással van egybekötve. Mert az 
Egyház elsősorban nem erkölcsöt ok-
tat, vagyis elsősorban nem az értelmet 
akarja meggyőzni, hanem a hitünket 
akarjuk átadni (amit nem szabad az eti-
ka órákon!), a gyermekek szívét akarjuk 
megérinteni, és csak ebből következhet 
az, hogy egy jobb életstílust és erköl-
csös életet választ. Ez a hit segít minden 
embert, hogy eligazodjon az élet nagy 
kérdéseiben, amelyek a mindennapjain-
kat is meghatározzák: milyen értékeket 
vállaljunk és kövessünk, hogyan éljük 
meg jól és teljesen ezt az ajándékba ka-
pott életet, nehéz döntési helyzetekben 
melyik utat válasszuk. A hit mindeköz-
ben rámutat az erkölcsi értékek egye-
düli alapjára, Istenre, és Krisztusra, aki 
a megvalósításban tanítónk és példaké-
pünk. Ha a nem hívő szülők is ránk bíz-
zák gyermeküket, szeretettel várjuk és 
fogadjuk őket!

Órákon kívüli foglalkozások, alkal-
mak a találkozásra

Harmadik osztályban lehetőség van 
az elsőáldozás szentségének felvéte-
lére, nyolcadik után pedig a bérmálás 
szentségéhez járulni. Az órákon készü-
lünk erre, amit a vasárnapi szentmisén 

való részvétel egészít ki. Szervezünk 
heti egy alkalommal plébániai foglalko-
zást, ministráns foglalkozást és nyári 
hittantábort is. Nagyon fontos célunk és 
feladatunk egyházközségünk segítése, 
templomunk gondozása, egyházi ünne-
peink közös ünneplése. 

Mi a szülő feladata?
Akinek a gyermeke szeptembertől 

kezdi az általános iskola 1. osztályát, 
beiratkozáskor jelezze írásban az erre 
elkészített nyilatkozat kitöltésével, és 
adja le az iskolának, hogy gyermeke 
számára a katolikus hit- és erkölcstan 
tárgyat választja (az erkölcstan helyett). 
Akinek 2-8.osztályba jár a gyermeke, 
szintén írásban jelezze május 20-ig a 
nyilatkozat kitöltésével, hogy a katoli-
kus hit- és erkölcstan oktatást választja. 
A nyilatkozatot adja le az iskolának! Aki 
nem jelzi a módosítást, annak a gyerme-
ke ugyanazt a tantárgyat folytatja, amit 
az előző évben választott. Tanév közben 
nincs lehetőség a módosításra. (A Ma-
gyar Katolikus Egyház hitoktatói)

Jézus azt ígérte a tanítványainak, 
hogy a Szentlélek elvezeti őket a teljes 
igazságra, megtanítja őket mindenre 
(Jn14,26 16,13). Ez azt jelenti, hogy a 
Szentlélek nem hagyja eltévedni Isten 
Egyházát. Az Egyház 2000 év alatt nem 
tévedt el, a Szentlélek vezette és vezeti, 
minden gyöngesége ellenére hordozta 
és hordozza Isten kegyelmét. 

 Tápiógyörgye egyházközsége 
ma is méltó elődeire, méltó Isten sze-
retetére! Hálásan köszönjük minden 
keresztény család bizalmát, folyamatos 
segítségét és keresztény hitünknek bá-
tor tanúságtételét. 

Kozma Lászlóné
Szent Anna Plébánia 

Elsőáldozás Tápiógyörgye Szent Anna-templomban
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A helyi önkormányzatok 2019-ben a 
Tápió Közalapítvány koordinálásával 
megalapították a Tápió Natúrparkot, 
melynek egyik közös célja térségünk 
turizmusának fejlesztése. Sajnos, a 
pandémiás időszakban elmaradtak a 
helyi fesztiválok, rendezvények, így a 
lakosság nem találkozhatott a Tápió 
Natúrpark standjával, csak a facebook 
oldalon követhette túraajánlatainkat és 
egyéb híreinket. De ez idő alatt a Tápió 
Közalapítvány, mint a natúrpark meg-
bízott munkaszervezete több olyan fej-
lesztést valósított meg, illetve készített 
elő, melyek a korlátozások feloldásával 
igénybe vehetővé válnak, illetve hama-
rosan konkrétan láthatóak lesznek a te-
lepüléseken is.   

A kerékpáros turizmus fejlesztésére 
beszereztünk egy 34 mountain bikeból 
álló kerékpárflottát, melyet a farmosi 
Oktatóközpontba látogató osztályok, 
de egyéb csoportok, vagy családok is 
igénybe vehetnek a környékbeli terepi 
kirándulásokra.  

Elkészítettük a natúrpark honlapját - 
www.tapionaturpark.hu -, mely egy he-
lyen gyűjti össze mindazokat az infor-
mációkat, melyek a térségbe látogatók 
program tervezését segítik. De a honlap 
egyaránt hasznos a helyben élőknek 
is, hiszen térségünk természeti, kultu-
rális értékeit, látnivalóit, szolgáltatóit 
ugyanúgy megtalálják, ha egy jó hétvé-
gi időtöltést keresnek a közelben, vagy 
egy túra megtervezéséhez keresnek 
információkat. A honlap célja elsősor-
ban az állandó, „statikus” információk 
rendszerezett megjelenítése, a friss hí-
reket, eseményeket a Tápió Natúrpark 
facebook oldalán követhetik az érdek-

lődők. 
Az internetes megjelenés mellett egy 

hagyományos, papír alapú igényes tu-
risztikai füzetet is készítettünk a Tápió 
Natúrpark településeiről, melyet a tér-
ségi fesztiválokon megtalálnak a na-
túrpark standjánál, vagy digitálisan is 
letölthetnek a natúrpark honlapról, a 
Kiadványok menüpont alól. 

Az elmúlt év folyamán a Tápió + ma-
gazin adásaiban is bemutattuk a natúr-
park védett területeit, településeit és 
azok programjait. Az elkészült riport-
filmeket visszanézhetik a Szórómédia 
youtube csatornáján, vagy a natúrpark 
holnapján is megtekinthetőek (https://
tapionaturpark.hu/ tapio-naturpark-
kisfilmei)

A pandémiás időszakban újra nép-
szerűvé vált a túrázás, melyre vidékünk 
számos jó lehetőséget, útvonalat kínál. 
A térségünkben meglévő hagyományos 
sárga/zöld sáv jelzésű utak mellett, he-
lyi civil szervezetekkel megterveztük 
a térség zöldútvonal hálózatát, mely 
újabb közel 350 km túraútvonalat tar-
talmaz, melyeket térképi alapon is meg-
jelentettünk. A natúrpark turistatérképe 
elérhető a farmosi Oktatóközpontban 
valamint a remélhetőleg hamarosan 

újra induló helyi rendezvényeken, fesz-
tiválokon is. Hazánkban egyre több tu-
risztikai régióban hoznak létre zöldút 

hálózatokat, melyek célja, hogy gyalog, 
kerékpáron, vagy lovon bejárható alter-
natív útvonalakat kínáljanak a forgal-
mas műutak helyett. És olyan helyekre, 
tájakra kalauzoljanak, melyeket érde-
mes felfedezni. 

A fent felsorolt fejlesztések a Vidék-
fejlesztési Program keretében az Eu-
rópai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alap 5.711.138 Ft összegű támogatá-
sával valósultak meg LEADER pályázat 
keretében. A pályázathoz szükséges 
15%-os önerőt (1.007.848 Ft) a helyi 
önkormányzatok biztosították. A pályá-
zat gesztor szervezete a Tápió Turisz-
tikai Egyesület volt, mely a Közalapít-
vánnyal együttműködve valósította meg 
a projekteket. 

Június folyamán egy nagyobb pályá-
zat keretében natúrparki információs 
tablók kerülnek kihelyezésre a telepü-
léseken, valamint megjelennek a tér-
ségünkbe érkezőket köszöntő üdvözlő 
táblák is. De erről majd részletesen kö-
vetkező cikkünkben olvashatnak.

Komplex turisztikai fejlesztések a Tápió Natúrparkban

Antalicz Csaba, Tápió 
Közalapítvány
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A TVKA és a Spuritusz Futóklub 2020-
ban az egész országhoz hasonlóan küz-
dött a koronavírus okozta életmódváltás-
sal. Tavasszal nem maradt más, mint a 
tervezés, a felkészülés a „mileszha” idő-
szakra és  a reménykedés, hogy egyszer 
visszakapjuk a „régi” mindennapjainkat. 
Utolsó helyzetjelentésünk óta sok változás 
történt és lassan, de biztosan elindultunk 
egy „vírusmentesebb” világ felé! Kezdet-
nek huszonegy-néhányan spontán, elin-
dultunk március 15-én tizenharmadszor is 
„Országfutni”. Betartottuk a távolságot, a 
gáton futottunk, nem szervezetten, pusz-
tán 8 kilométeren széthúzódva, de élvezve 
a tavasz, a nemzeti ünnep és a közös test-
mozgás előnyeit. Még márciusban az Ala-
pítvány közös partnerként kapott egy részt 
a régi tűzoltószertárban, így az évek óta 
felgyűlt – pénzben csekély, de számunkra 
dáriusi értékkel bíró – eszközeinket végre 
kulturált körülmények között tudjuk tárolni. 
Hálából kitakarítottuk, tisztán- és karban-
tartjuk a szertár udvarát, a konyhát és az 
épületet. Rögtön tovább is segítettünk, 
mert biztosítottuk az TASK részére a nagy-
termet, így volt helyszínük edzeni, hiszen 
a teljes 3. hullám ideje alatt „kizárásra” ke-
rültek az iskola tornaterméből. Reméljük 
sikerült újra formába lendülniük és ha a 
bajnokságot megnyerni nem is, de tisztes 
helytállással a további NB III-as szereplé-
süket biztosítani tudták. Mi úgy érezzük, 
gondoljuk, tudjuk, hogy jó és tisztességes 
gazdái leszünk a szertárnak, bár vannak 
akik ezt nem értik, érzik, gondolják. Persze 
„jóöreg” tűzoltóink eddigi szokásait is sze-
retnénk továbbvinni és van amit megváltoz-
tatni, hogy lehetséges legyen mindenkinek 
a békés egymás mellett és együtt élése 
egy közösségi házban/intézményben.

Bízunk benne, hogy idővel mindenki 
megtapasztalja és megérti majd, hogy a 
közösség megmaradása és ereje ugyan-
abban rejlik. A párbeszédben, a kompro-
misszumokban és az emberi jóakaratban.

Ennek okán szeretnénk a szertárt a köz 
javára fordítani. 

Így volt itt: tavaszi nagytakarítás, kemen-
cében sült vacsorával. Több évzáró szülői 
értekezlet a szülőközösségek előtt bezárt 
iskola helyett, év végi iskolai vacsora, ping-
pong edzés, civil szervezeteknek közgyű-
lés, Flórián-napi koszorúzás, Szentiván-éji 
rendezvény és az Alapítványnak, valamint 
a Spuritusz Futóklubnak szűkkörű klubdél-
utánja. Alapítványunknak nem célja a Klub-
ház kiadása, valamint a családi, személyes 
öncélú rendezvények tartása. Eddig sem, 
eztán sem kívánja a saját idejét hangos, 
zavaró alkalmak megrendezésére kiadni, 
átadni, átengedni. Nem is tettük ezt és az 
ezzel összefüggésben megszületett „vá-
dakat” szomorúan konstatáltuk. Valamint 
lelkünk mélyén elszomorítónak ítéljük meg, 
legfőképp mert az azt megfogalmazók az 
Alapítvány vezetőjét meg sem keresték. 
Viszont az Alapítvány rossz hírének kelté-
sében így hathatósan közreműködtek.

Persze ennél vidámabb történéseink is 

voltak tavasszal. Ahogy egyre többen él-
tünk az oltások lehetőségével, úgy egyre 
másra sikerült élettel megtölteni a Futó-
klub és persze az Alapítvány működését. 
Futóink „vérmes” álmokat álmodtak és 
intenzíven nap, nap után készültek azok 
valóra váltására. Több csapat is készül/
készült a 2021-es ULTRA (nagyon hosz-
szú távú) versenyekre. Ennek főfogása az 
ULTRABALATON (rövidítve UB) lett volna 
májusban, de ezt még a járvány kiütötte 
(ismétlés októberben lesz). 

De bízva a 2020-as történésekben, 
„ezerrel” készültünk az UB kiskörére, az 
Ultra TiszaTó (UTT) 130 kilométeres táv-
jára. Ebben a legcsodásabb momentum 
az volt, hogy a Spuritusz Futóklub Kölök-
csapata is nevezett. Számos egyeztetés, 
megbeszélés, lelkes tervezgetés után, 
szülői hozzájárulással és természetesen 
aktív részvétellel már januárban megkez-
dődtek a közös edzések. Mivel ekkor még 
nem lehetett amatőr edzéseket tartani, 
így a szülők vitték a gyerekeket önállóan, 
hetente 2-3 alkalommal futni. A pandémia 
alatt a községi focipálya is bezárt. Nem 
lehetett ott sem futóedzést tartani. Sajnos 
azóta sem nyitott ki a sportvágyó közösség 
számára, így hosszú ott edzett évek után 
kiszorultunk a közutakra. A forgalomtól 
legkevésbé érintett pokoltanyai út gyakran 
kilométerek pokoli futópályájává vált. Hide-
get, esőt, sarat nem ismerve menni kellett, 
mert a gyerekek 9-en (Lesták Fanni csa-
patkapitánysága alatt) együtt 130 kilométer 
12-14 óra alatti leküzdésére vállalkoztak. 
Bár hivatalosan az Alapítvány nem szerve-
zett edzést, mégis Nyeste Zsolt, mint kura-
tóriumi tag, de legfőképp, mint 2 gyerme-
kes futószülő rendíthetetlenül felügyelte és 
rótta a kilométereket a gyerekekkel. Június 
12-én aztán főpróba következett. Ahogyan 
2020-ban, úgy idén is a Felső-tápióvidéki 
futókkal összebeszélve, önmagunktól, 
önmagunknak, megszerveztük a Tápió-
maratont – a klasszikus Sülysáp–Nagyká-
ta útvonalon. Egyénileg szervezett rajttal, 
frissítés, célceremónia nélkül ott álltunk 
Sülyben a piactéren 12-én 9 órakor 3 db 
4 fős csapattal. Biciklivel váltva fejenként 
10 kilométer fölött telesítettünk, akkor már 
igen-igen meleg időjárásban. A próba re-
mekül sikerült, amelyet aztán nagy közös 
pizzázás zárt.

Így aztán jöhetett az UTT 130. (de erről 
külön kis hírben számolunk be)!

A Tápió-maratont követően június 25-én 

pénteken már a Szertár udvarán lobbantak 
fel a gyertyák, fáklyák, mécsesek. Szent 
Iván-éji összejövetelünkre már mindenki 
szomjazva várt. Megérkeztek hozzánk a 
szolnoki tai chi klub tagjai, akik egy bemu-
tatót követően közös gyakorlásra biztat-
ták a megjelenteket. Áramlott az energia, 
testünk megtelt bizsergető érzéssel, és az 
ereinkben lüktetett a legrövidebb éjszaka 
csodálatos érzése. A lemenő nap sugara-
inál kis csapatunk, kísérőink és hozzánk 
ellátogató világjáró, jótékonykodó Trabant-
expedició tagjai lefutottunk, vagy sétáltunk 
a Tápió hídjához és a szokott kívánságmé-
csesek vízre bocsátásával, kívántunk egy 
Covidmentes világot. Mikor óhajunk és a 
mécsesek tovaúsztak a folyón – a csapat 
visszatért a szertárba, ahol zsíros kenyér, 
sütemény és üdítő mellett beszélgettünk. A 
tikkasztó napok után a rendezvényt a nyári 
zivatar villámshow-ja zárta, így 22 óra után 
már mindenki a napi élményeket álmodta 
újra, immár a lehűlt balzsamos éjszaká-
ban.

Természetesen a közösségi enyhítések-
kel beindult az alapítványi élet is. Először 
az TVKA kapott két alig használt francia-
ágyat, és egy régebbi kivitelű, de használ-
ható szekrénysort. A bútorok nem sokáig 
pihentek a szertárban, mert egy héten 
belül a szociális bizottság segítségével az 
arra rászorultakhoz kerültek.

Ahogyan Sinka Jánosnak keze munká-
jának köszönhetően, két újabb színfolttal 
gazdagodott Tápiógyörgye. A Polgármes-
teri Hivatal előtti kupakgyűjtő szív, már 
nem „magányos”. Jótékony dobbanását a 
Strandfürdő előtt felállított párja veri vissza. 
De az általános iskola előtti parkban is új 
ötlet vált valóra. A világon sok helyen talál-
ható lakatfal. A lakatok azt a soha el nem 
múló emberi érzést testesítik meg, amely 
a ragaszkodás a jóhoz. Az emlékek meg-
őrzése az örökkévalónak. Lakatot zárnak a 
szerelmesek szerelmük zálogaként, laka-
tot kattintunk a kellemes napok margójára, 
lakattal kötjük magunkat életünk kedves 
helyeihez, de lakattal pecsételünk öröknek 
remélt barátságokat is! 

Kedves Györgyeiek kérjük Önöket, hoz-
zák, adják nekünk továbbra is a kupako-
kat. Tegyük tisztábbá a környezetünket és 
okozzunk örömet az arra rászorulóknak, 
lényegében a gondosan gyűjtött és hasz-
nosuló hulladékkal.

A lakatfalra pedig tegyenek egy emléket, 
egy zálogot arra, hogy Tápiógyörgye min-
dig olyan hely lesz, ahová visszavágyik az 
ember. 

Sajnos a pandémiás gazdasági hely-
zet, a meghozott törvények a főként ön-
kormányzati támogatásból működő civil 
szervezeteket is nehéz anyagi helyzetbe 
hozták. Ahogy az Önkormányzat bevételei 
milliókkal csökkentek, így természetesen 
fájó szívvel, de inkább megtört lélekkel vet-
tük tudomásul, hogy a „nincsből nem lehet 
adni” elv bennünket is elért. Így 2021-ben 
az Alapítvány Önkormányzati támoga-
tást nem remél és nem is kapott ed-

TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Alapítvány 3. hullám alatti-, utáni napjai
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Ha Janikovszky Éva tollával írnék, ak-
kor úgy kezdeném, hogy: „Az úgy volt.”. 
Mivel nincs nálam az Ő tolla, így csak sa-
játommal, de mégis így kezdem:

Az úgy volt, hogy van ez a Tisza-tó! 
Ott az alföld közepén! Körben egy bicik-
lis úttal, amely akárhogy is, de éppen 65 
kilométer hosszú. 5 éve gondolták a szer-
vezők, hogy kell ide is egy „ultra-távú” fu-
tóverseny. De hát ehhez a 65 km kevés… 
No, akkor ahogy beértünk már induljunk 
is vissza felé, újra megkerülve a tavat. Így 
az UTT, vagyis az Ultra Tisza-tó futóver-
seny lényegében 2 kör. Amint az ember 
körbeér és épphogy büszkén nézne szer-
te szét, már indulhat is újra vissza, hogy 
ismét hat óra futás után aztán véglege-
sen is beérjen. Háááát...mit ne mondjak! 
Próbálták már azt, hogy elérjük a célt, de 
abban a pillanatban ismét a rajtvonalon 
állunk? Elég lélektipró! Főleg 30 fok felett, 
árnyék nélkül, eső utáni 90%-os páratar-
talomban…

Nos, 2021-ben is erre vállalkozott a 
Spuritusz TRIÓ 3 fős, a Tápiógyörgye 
Junior Team 5 fős és idén debültáló a Tá-
piógyörgye Spuritusz Kids Team 10 fős 
csapata. A felnőtt és junior csapatok már 
tudták mire, hova, miért mennek. De a 
Spuritusz kölkök most voltak először csa-
patversenyen. Most várt rájuk először 130 
kilométer, most küzdöttek először csapat-
ként egymásért, nem egymás ellen. Ilyen 
távnál a felkészülés nem lehetett 1-2 hét, 
vagy egy bő hónap. A tervezés október-
novemberben indult. Januárban nevezni 
kellett. Összeállítani a csapatot és elkez-
deni a tudatos felkészülést. Sajnos ezt 
pont keresztülhúzta a Covid harmadik 
hulláma. A szülők, viszont felvették a fo-
nalat és az Alapítványi szervezett edzé-
sek helyett, önálló edzéseket tartottak és 
napról napra, hétről hétre egyre edzet-
tebbek lettek a gyerekek. Az edzés a Ját-
szótéri Dígó-padtól indult (az elnevezést 
mi adtuk) és a pokoltanyai úton az adott 
távnak megfelelő pontig oda-vissza folyt. 
Így ment télen, tavasszal és nyár elején. 
Aztán eljött a nagy nap. Vagyis a nagy 

hétvége! A csapatok 2-án pénteken elin-
dultak a Tóhoz!

Pénteken elfoglaltuk a szállás. Majd 
elmentünk a versenyközpontba, ahol 
„megszaglásztuk” a terepet, felvettük a 
rajtcsomagokat és „megfürdettük” a gye-
rekeket egy ilyen súlyú verseny mámo-
ros légkörében. Láthattak futólegendákat 
(persze akiket nem is ismernek), érez-
hették a zsigereikben a dübörgő zenét, 
a profi versenyközpontot, a több száz 
nyüzsgő futó hullámzását. Mikor visz-
szaértünk a szállásra és a szülői, kísérői 
csapat nekiállt a „bajnokok vacsorájának” 
az elkészítéséhez, addigra mindenkiben 
ott dobolt a versenyláz. Vacsora után vi-
szonylag gyorsan mindenki elment lefe-
küdni, hiszen reggel 5 után már csörgött 
a vekker, hiszen 6.50-kor rajtol a gyerek-
csapat. Minden rendben volt. Ott álltak a 
rajban és 7 órakor már a gáton nyargalt 
az első „kiscsikónk”! Innen kezdve nem 
volt megállás. Futás, bicikli, váltás, busz, 
utazás a következő váltópontra, ismét fu-
tás, váltás, izgalom, fáradtság, törődés, 
láz, nevetés, szurkolás, izzadság, küzde-
lem, néha meleg, néha pára. Napfelkelte, 
delelő nap, naplemente, szürkület. 130 
kilométer 10-en futva, a kísérő busznak 
mindez körbe közúton 230 kilométer. A 
váltópontokon egymás buzdítása, a szü-
lők önfeledt szurkolása a biciklis kísérők 
néha „hajcsár” biztatása, néha segítő 
szavai. Frissítés és egy perc megállás 
sem! A célban pedig ott a csapat 21 óra 
előtt, vagyis 14 óra sem kellett a táv le-
gyűréséhez! Remek munka, nagy teljesít-
mény. És mindez egy olyan természetes 
dolognak köszönhetően, mint a futás. 
Amihez csak egy futócípő kell gondolják 
sokan…. Pedig nem csak az. Kell példa 
aki fut, kell alkalom amikor fut az ember, 
majd sok alkalom ahol fut, kell csapat, 
akivel együtt teszi, kell edző-féle, aki pró-
bálkozik a terelgetéssel, kell felügyelő, aki 
igyekszik keretet adni, kell a „banda”, aki-
vel jó futni, kell a szülő, aki támogat, segít 
és kell még a legfontosabb….SZÍV kell 
hozzá. SZÍV ami most mindannyiukban 

együtt dobbant. A dobbanások pedig 
a közösség hangját adva bedobogta a 
tápiógyörgyei gyermekeinket a ultrafutók 
közé! Bár ennek hivatalos megerősítése 
nem történt, de egyértelmű, hogy csak 
Tápiógyörgye és azon belül a Spuritusz 
Futóklub indított gyerekcsapatot. Így a 
teljesítményük ezért is felejthetetlen. No 
meg azért is, mert van több ilyen csapa-
tunk. És van egy Spuritusz Futóklubunk, 
amely a TVKA szerves része. És bár 
nincs szuper uszodánk, modern torna-
termünk, rekortán futópályánk, (most már 
nyitott focipályánk se), nincs pályázatos 
felnőtt-játszóterünk, de még csak nyertes 
eszközbeszerző pályázatunk se, olya-
nunk van, ami azoknak nincs, akiknek 
mindezek megadattak! Van sok lelkes 
családunk, gyerekünk, csapatunk, tehet-
ségünk és györgyeiséggel teli szívünk. Ez 
vitte az összes futót 2021. július 3-án este 
be a Tiszafüredi célba! 

És másnap délben a halsütőben ebé-
delve már mindannyiunkban ott volt a 
gondolatmorzsa… „Megállj Tisza-tó… jö-
vőre újra elcsípjük a két kört!” És hogy mi-
ért futjuk körbe? Hát pusztán azért, MERT 
OTT VAN!

És hogy teljes legyen a kép, íme a telje-
sítők, segítők névsora:

Tápiógyörgye Spuritusz Kids Team: 
Ivanics Anna, Kiss-Szabó Nóra, Varga 
Natália, Togyela Vivien, Togyela Adrienn, 
Ohnsorge Nóra, Nyeste Botond, Nyes-
te Balázs, Kamuti Csanád. Csapatka-
pitányuk Lesták Fanni volt, kerékpáron 
kísérte őket Szabó Tünde, Tóthné Vágó 
Helga, Nyeste Zsolt és Nagy Viktor. Kis-
busszal fuvarozta őket Kiss F. László, 
személyautóval pedig Nyeste Henrietta 
és Togyeláné Szabó Erika kísért.

Tápiógyörgyei Junior Team: Lovas 
Bence, Lovas László, Lovas József, Petró 
Krisztián, Vágány Dániel.

Spuritusz Trió: Petró Katalin, Tóth Zol-
tán, Molnár Zsolt gépkocsivezetőjük Mol-
nárné Szabó Szilvia.

Molnár Zsolt
TVKA-Spuritusz

A SPURITUSZ az UTT-n 
avagy a 130 kőkemény kilométer esete a györgyeiekkel

dig. Mivel 2020-ban 50 %-ból működtünk 
és minden anyagi forrásunk a 800 éves ju-
bileumi érmekbe fektettünk, így az idei év-
ben a 75 db támogatói érem bevételéből 
működünk. Mivel sok jó ember és igazán 
györgyei szívű többet adott, mint az érem 
alapdíja volt, így lehetőségünk volt a fenn-
maradásra, és annak a pár rendezvény-
nek a megrendezésére, amelyet az Ala-
pítvány minden évben büszkén megtesz. 
Persze ez sem lett volna elég, de többször 
kaptunk nagylelkű támogatást egy-egy 
Györgyét szerető és a „györgyeiséget” 
ápoló jótevőtől. Ahogyan az ország min-
den pontjáról igényeltek teljesítő érmet, 
úgy többen visszajeleztek, hogy adójuk 
1%-át is nekünk ajánlották.

Sokszor elgondolkodom, hogy idegen 
embereket mi vezet arra, hogy nekünk 
adjanak, ahogyan az is elgondolkodtat, 
hogy vélt és képzelt vélemények alapján 
mennyi büszke, tősgyökerességét hírdető 
falubeli megy el ügyeink mellett szenvte-
lenül??!??

Hogy mit hoz még 2021 további része, 
azt most még nem tudjuk?! 

Most elindítjuk és megrendezzük a IX. 
Gulyaterelőt. Családias, „házi” környezet-
ben. Alacsony és szerény költségvetéssel. 
A községi Falunap elmaradása ellenére 
Spuritusz és lényegében györgyei házi-
versenyként, Szent Anna után 2021. július 
31-én, a szokott időben, a szokott helyen. 
Csendben, kevesen, de Spurituszos in-

dulókkal és régi közeli barátainkkal. Aki 
szívesen csatlakozna, TÁMOGATNA ben-
nünket figyelje a híreket, hirdetésünket. 

Köszönjük pártolóink, segítőink, gyer-
mekeink szüleinek támogatását. A bátorító 
elismerő szavakat. Köszönjük a biztatást, 
az anyagi támogatást. Úgy gondoljuk egy 
Alsó-Tápiómenti község sem büszkélked-
het 9 éve megrendezett futóversennyel. 
A Gulyaterelő a környékbeli futóknak már 
programpont. Várjuk Őket és Önöket is 
szeretettel.

Jó egészséget Mindenkinek! Hajrá 
Spuritusz!

Molnár Zsolt
elnök
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IX. GULYATERELŐ FUTÓVERSENY 
2021. JÚLIUS 31. 

Versenykiírás 
 

A verseny időpontja: 

2021. július 31. (szombat) 9:00 
 

Tápiógyörgye - Falumúzeum 

2767 Tápiógyörgye, Béke u.2.  

 
Távok: 

Kocogó-kör – 1,4 km. 

801 méteres családi futás 

„Gát-futás 1.0” A Tápió gátján. – 7,5 km. 

„Puszta 20” A Tápió gátján és a pusztában – 20 km. 

 
Nevezési díjak: 

-Kocogó körre diák 500 Ft, felnőtt 800 Ft. 

-801 méteres családi futás diák 300 Ft, felnőtt 600 Ft. 

- Gát-futásra diák 700 Ft, felnőtt 2000 Ft. 

 
IDŐREND 

7:30 – 8:40 Helyszíni nevezés (Falumúzeum) 

8:45. - Bemelegítés 

9:00 - Rajt (Kocogó-kör) 

9:30 – Rajt (Gát-futás 1.0 és Puszta 20)  

      9.40 – Rajt (801 méter családi futás) 

11:45 EREDMÉNYHIRDETÉS 

12 órától közös (ingyenes ebéd) 

információk: TVKA facebook oldala 



REMÉNYSUGÁR BT.
TEMETKEZÉS

Varga Viktor
Tápiógyörgye,
Jókai utca 13.

Tel.: 06 20 /413-0599

Ügyelet:
06 29/440-630

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

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

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS
TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL  

Helyi  képviselőink: 
TÓTH ÁRPÁD 

2767 Tápiógyörgye,  Gesztenyesor u.  23.
06-20/375-90-23

  KOVÁCSNÉ TÓTH NOÉMI
06-70/744-60-11

Anyakönyvi  ügyintézés ,  Özvegyi  nyugdí j  ügyintézés , 
Temetőgondnokság  

ELHUNYTSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET
ÉJJEL-NAPPAL

JÚLIUS 19. OLDALHirdetések



Sport

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

E-mail: faluujsag@freemail.hu, Nysz. 2.2.4/1251/2002. ISSN 2062-5324.
Kiadó: Községi Önkormányzat. Felelős főszerkesztő: Németh Csaba. Technikus: Móricz József

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

20. OLDAL  JÚLIUS

A tápiógyörgyei Községi Sport Kör U16-os focicsapata 2. helyezést ért el a korosztályos 
bajnokságban. A csapatkapitány, Ledacs-Kis Balázs 55 góllal a bajnokság gólkirálya lett.

Szép volt fiúk!

I. Györgye Kupa
Foci imádók figyelem!

Amatőr verseny
Helyszín: tápiógyörgyei focipálya

2021. 08. 14., 9 óra

10 fő/csapat // 4+1 játék
Nevezés: 15.000 Ft csapatonként

Nevezés leadása: 2021. 08. 03
Elérhetőség: 0620/523-7321

Facebook: Antal Jakab


