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Szomszédok Egymásért
Mozgalom
Tápiógyörgyén az elmúlt hónapokban, többek között a SZEM mozgalomnak is köszönhetően elenyésző
számú volt a betörés vagy a lopás.
Az előző években számos alkalommal nagy segítség volt az egymásra
figyelés. A Szomszédok Egymásért
Mozgalom (SZEM) ragyogóan működik a mai napig.
A betörők célpontjai elsősorban
azok a házak, ahol nem tartózkodnak a tulajdonosok otthon, viszont
a zsákmány pénz és ékszer formájában remélhető a lakásban. Senki nincs tőlük biztonságban, annyi
rendőr, amennyi a falu figyeléséhez
elegendő lenne, elképzelhetetlen,
ismerve a rendőri állomány nagyságát. A megoldást abban látjuk, hogy
segítségül hívjuk a SZEM mozgalmat
és igyekszünk eljutni minden lakoshoz. A mozgalom lényege abban rejlik, hogy az otthon lévő lakók figyelik
az utcában lévő mozgást, átnéznek
egymás udvarára. Amennyiben olyan
idegeneket vagy helyi illetőségű személyeket látnak, akik kíváncsi pillantásokat vetnek a portákra, esetleg fényképet készítenek, akkor azt
azonnal jelezzék. Ne szóljanak az
általuk észrevett személyekhez, ne
is mutatkozzanak, csak a telefont

használják és ez által az ő személyük végig rejtve marad. Senkiben ne
fogalmazódjon meg az a gondolat,
hogy nem szólok, úgysem vagyok jóban a szomszédommal. Lehet, hogy
holnap pont az a szomszéd fogja jelezni azt, hogy nálam látja a betörőt.
Ez a mozgalom csak akkor működik,
ha mindenki egy emberként mellé áll,
hiszen telefon már minden lakásban
van. A bűnözői csoportok többnyire
Tápiógyörgyeiek, de segítik őket idegenek is. Jó helyismerettel és pontos
információkkal rendelkeznek, viszont
láthatatlanul nem tudnak mozogni. A
meneküléshez többnyire autós segítséget használnak. Ha látjuk, jegyezzük meg a színét és a rendszámát,
esetleg a típusát is. Azonnal telefonáljunk, ha számunkra gyanús dolgot
vélünk felfedezni, mert forró nyomon
az akciócsoport sokkal hatásosabban tud működni. Javasoljuk, hogy
akinek van arra lehetősége, hogy riasztót szereltet a lakásába, az tegye
meg, mert ezzel is megnehezítjük a
betörők dolgát.
Ha nagy a baj, hívja a 112-t. Ha
az észrevételét kívánja elmondani,
akkor hívja a polgárőrség telefonszámát, ők amilyen gyorsan tudnak,
segítenek.
P.J.
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Önkormányzati tájékoztató
Tisztelt tápiógyörgyei lakosok!
Először is tájékoztatni szeretném Önöket arról, hogy mi történt a járványügyi
helyzet idején falunkban. Előzetesen
szóbeli dicséretet kell adnom a mi közösségünknek, mert nagyon fegyelmezetten
igyekezett mindenki betartani az előírásokat a gyógyszertárban, a postán, a boltokban, az orvosi rendelőkben, az óvodában
és a Községi Konyhán. Köszönöm mindenkinek az együttműködését!
Nem ültünk karba tett kézzel, nem vártuk a központi megoldást, magunk cselekedtünk a védőeszközök beszerzését
illetően. Minden intézményünk minősített,
elegendő mennyiségű védő felszereléssel és fertőtlenítő eszközzel rendelkezett.
Ismét szeretném megköszönni Dr. Falusi
Tamás gyógyszerésznek, volt képviselőnek a közreműködést, aki már március
elején felkeresett és felajánlotta segítségét.
Az elmúlt hónapokban anyagi problémáink keletkezek. A képviselő-testület
költségvetési rendeletet módosított, mert
a központi kormányzati megvonások miatt ellehetetlenült a gazdálkodásunk. A
gépjárműadó elvételével 15 millió Ft, a
védekezéssel 2 millió Ft, a Magyar Államkincstár elvonásával 4 millió Ft, azaz
összesen 21 millió Ft hiányzik a működésünkhöz. A helyettesítéssel ellátott háziorvosi körzetek miatt levették a praxis
finanszírozásunkat 60 %-ra. Így nem elég
a baj, hogy nem tudunk állandó háziorvost találni, még kevesebbet is kapunk
az orvosi rendelők működtetésére. Azzal
a kéréssel fordultam Czerván György országgyűlési képviselőhöz, hogy segítsen
egy törvénymódosítási javaslat elkészítésében, hogy minden falusi település vis�szakaphassa a 100%-os finanszírozást a
praxisok fenntartására.
Nagyon régen nyújtottuk be a pályázatunkat egy bölcsőde kialakítására. Van
olyan információnk, hogy ez a pályázat
nyert. Gondolom nem érkezett be elég
pályázat, így Tápiógyörgyének is jutott
valami, és majd évekig lehet mondogatni: bezzeg ezt most elintéztük. Félre ne
értsék, nem a keserűség szól belőlem, de
sokkal fontosabb lett volna, ha az orvosi
rendelő felújítására, átalakítására benyújtott pályázatunk nyert volna, amit sajnos
tartalék listára helyeztek. Ez egyenlő az
elutasítással. Pályázatot nyújtottunk be a
tornaterem részbeni felújítására is, várjuk a kedvező támogatói döntést. Erre se
igyon még senki! A Magyar Falu Program
pályázatai között megjelent egy civil szervezeteket támogató kiírás. Arra kértem az
egyesületek vezetőit, hogy kérjék olyan
ember segítségét, aki az Önkormányzat
helyett megírja nekik a pályázatot, remélve, hogy ezt mint támogatást adhatja az
egyesületeknek.
Árusításra hirdettük meg a régi trak-

torjainkat. Az első körben nem érkezett
olyan ajánlat, amelyet a képviselő-testület
elfogadott volna. Ezek után felkérte a testület Józsa Péter képviselőt, hogy tegyen
írásos javaslatot arra, milyen áron értékesítsük a gépeket? Javaslata alapján
az újbóli meghirdetést követően napokon
belül Szlovákiából érkezett egy ajánlat
és 1.600.000.- Ft-ért a működésképtelen
Zetort eladtuk. Az MTZ traktort még hirdetjük, 1.500.000 Ft-ért továbbra is keresi
gazdáját.
Hatalmas eső zúdult térségünkre. Vannak, akik meglepődtek, hogy víz van a
ház előtti árkokban, vagy éppen a pince
használhatatlanná vált. Sajnos én is azok
közé tartozom, akik meggondolatlanul fél
pincét építettek a házuk alá. De tisztában
is vagyok ennek a következményeivel. Ha
nagy eső van, akkor az esővíz befolyik
és tűrnöm kell néhány napig azt a 10 cm
vizet, amíg le nem apad a talajvízszint.
Voltak, akik segítséget ajánlottak vagy az
elduguló átereszeket takarították az utcán
a házuk előtt vagy a szomszédnál a szakadó esőben. Összességében elmondhatom, hogy a csapadékvíz elvezető árkok
bírták a terhelést, kevés helyen kellett
nekünk vagy az önkéntes tűzoltóinknak
beavatkozni.
Az eső hatására megjelentek a szúnyogok, így az első szúnyoggyérítést július
1-jén el is végeztük, az újszilvási önkormányzattal közösen vásárolt eszközzel.
Diákmunkát hirdettünk a nyárra. Sajnos
a Munkaügyi Központ csak 9 főre adott támogatást. Köszönöm ezeknek a györgyei
fiataloknak, hogy hasznosak akarnak
lenni falujuknak és a község érdekében
akarnak tevékenykedni.
Egy kora reggeli rendkívüli testületi
ülésen döntött arról a képviselő-testület,
hogy a rég óta hirdetett védőnői állásra
jelentkező Baranyi Boglárkát kinevezi
védőnőnek 2020 július 1-jétől. Számára
szolgálati lakást is biztosítunk. Győrné
Balogh Mária nyugdíjas védőnőnk 2020.
szeptember 30-ig látja el még a helyettesítést. Köszönöm neki, hogy nyugdíj mellett is sok-sok éven keresztül volt támogatója, segítője a györgyei kismamáknak és
fiatal anyukáknak.
Két alkalommal, egyszer 5 millió Ft-ot
most pedig 7 millió Ft támogatást küldött
a „Mit Tápiógyörgye” Egyesület svájci
testvértelepülésünkről a Tápiógyörgyei
Ifjú Fúvósok Egyesületének. A nagy támogatás kiegészítette a Zeneiskola
belső felújításának önkormányzati önrészét. Ez a támogatás hozzájárult a burkolással, villanyszereléssel kapcsolatos
anyagok, valamint a meleg padlóburkolat
és a belsőajtók beszerzéséhez. Reméljük, hogy augusztusra a teljes befejezés
is lehetséges lesz és át tudjuk adni a
györgyei gyerekek zeneiskolai tanulásához ezt a csodálatos épületet. Köszönjük
Wünnewil-Flamatt!

Egy boldog, barátságos, ünnepi hétvégét tervezett Önkormányzatunk 2020.
május 30-31-ére. Együtt akartuk ünnepelni Tápiógyörgye 800 éves születésnapját a falu lakosaival, a máshol
élő elszármazottakkal és mindenkivel,
aki érzelmileg kötődik Tápiógyörgyéhez. Meghívtunk vendégeket a torockói, wünnweil-flamatti, nagymegyeri, és
dosoloi testvértelepüléinkről is. Mindemellett fontosnak éreztük azt, hogy
öröm legyen falunkban, zenével, tánccal
kísérve itt–ott komoly beszédekkel, kitüntetésekkel tarkítva, és természetesen
sok-sok köszönettel azok felé, akik tettek,
tesznek és szeretik ezt a kis települést.
Játékot akartunk a gyerekeinkkel, zenét a
fiataljainkkal, táncot a mulatni vágyókkal.
Ünnepelni akartuk sok-sok más fúvószenekarral az 50 éves zenei oktatást és a
120 éves Önkéntes Tűzoltók Egyesületét
is. Köszönöm mindenkinek, aki támogatta
ennek a hétvégének a szervezését. Igaz,
hogy márciusban amikor világossá vált
mindenki számára, hogy komoly problémával néz szembe a világ, fájószívvel de
arról döntöttünk, hogy ezeket a vidám napokat most nem tarthatjuk meg. Ígérem,
hogy gondoskodni fogunk a pótlásáról!
Ettől függetlenül kívánok Tápiógyörgyének boldog születésnapot!
Varró István
polgármester

Egyházközségi hír!
Kovács Attila plébánosunk meghívására, 2020. július 26-án, vasárnap,
Szent Anna templomunk búcsújának
ünnepi szentmiséjét, Hortobágyi T. Cirill
OSB- pannonhalmi főapát mutatja be.
A szentmise de.11 órakor kezdődik.
Szeretettel várjuk!
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Parlagfű

Az idei évben már június 11-től fogadja a
bejelentéseket a Parlagfű Bejelentő Rendszer (PBR), amellyel interneten keresztül
bárki megteheti az általa észlelt parlagfüves terület bejelentését. A bejelentések
közvetlenül az ellenőrzésre jogosult illetékes hatóságokhoz jutnak el. Amennyiben a
bejelentő igényt tart rá, az általa megadott
elérhetőségén (e-mail-en, sms-ben) a bejelentésével kapcsolatban tájékoztatást is
kap. A Parlagfű Bejelentő Rendszert bárki
használhatja, mind a helyi lakosság, mind
a társadalmi szervezetek és a vállalkozások egyaránt. Bejelentés tételéhez előzetesen regisztrálni kell a bejelentő felületen.
A bejelentő a regisztrációt követően akár
otthoni interneteléréssel, akár mobiltelefonnal a helyszínen is megteheti bejelentését. A belterületi bejelentéseket a PBR
az illetékes önkormányzathoz, míg a külterületi bejelentéseket az illetékes megyei
kormányhivatal járási földhivatalához küldi
meg.
A bejelentések menete: a bejelentéshez
előzetes regisztráció szükséges, amely
otthoni internetkapcsolat, vagy mobiltelefonos alkalmazás segítségével valósítható
meg. A regisztrációhoz egy e-mail-es aktiválás szükséges. Bejelentést egyrészt
interneten keresztül, másrészt mobiltelefonról (okostelefon) lehet tenni. A bejelentésnek mindenképpen tartalmaznia kell
legalább egy GPS koordinátát, ezen túl
a bejelentés típusa a szennyezett terület
mérete és a kultúrnövény mezők kitöltése is kötelező. A bejelentéshez fénykép
is csatolható. A feltöltött fényképfelvételt a
PBR a bejelentéssel együtt kezeli, és az-

zal együtt továbbítja az eljárásra jogosult
hatóságnak. Ugyanarról a foltról akár több
GPS koordináta bejelentésére is van lehetőség, vagy egy bejelentéshez több fényképfelvételt is lehet csatolni. Ha pont kerül
megadásra, az nagyban segítheti az eljáró
hatóság munkáját a terület beazonosításában. Megfelelő eszköz hiányában is lehetőség van GPS koordináta csatolására, mivel a PBR bejelentő felületén kialakításra
került a Google Earth térkép linkje, amely
egyszerűsíti, segíti a folt térképi pozicionálását, majd a GPS koordináta letöltését.
Végül a korábban a helyszínen készített
fényképfelvételt kell csatolni a bejelentéshez. A megfelelő típusú fényképezőgéppel
a helyszínen rögzített fényképfelvétel GPS
koordinátákat is rögzít, amelyet később az
otthoni internetelérés segítségével szintén
lehet a bejelentő rendszerben rögzíteni.
Ha tudjuk a bejelentéssel érintett parlagfüves ingatlan pontos címét (amely belterületi ingatlanoknál gyakori lehet), a cím
adatok mezőit is kitölthetjük, ekkor a PBR
automatikusan a címhez rendeli a GPS
koordinátát. Ilyenkor nem kell térképpel
pozícionált GPS koordinátát is megadni,
mert így előfordulhat, hogy a cím GPS koordinátája és a térképpel pozícionált GPS
koordináta nem egyezik, így a rendszer
nem fogja elmenteni a bejelentést. A kötelező adatok megadása nélkül a bejelentést a rendszer nem engedi elmenteni. A
felhasználó bejelentésenként külön-külön
jelezheti, hogy kér-e visszajelzést az adott
bejelentésével kapcsolatos eseményekről.
Tehát amennyiben a bejelentő igényt tart
rá, biztosítottak a feltételek, hogy a megadott elérhetőségén (e-mail-en, sms-ben),
tájékoztatást kapjon a bejelentéséről.
Amennyiben belterületi bejelentéséről

Köszöntő sorok Wünnewilből
Doris und Beat Bucheli
Dorfstrasse 14
CH 3184 Wünnewil
Wünnewil, 29. Mai 2020
Varró István, Polgármester Tápiógyörgye
Nagy Zoltán, Egyesületi elnök
Tisztelt Polgármester úr! Kedves István! Kedves Zoltán!
A tervek szerint ezen a hétvégén ünnepelnénk Tápiógyörgye 800 éves évfordulóját. Ennek alkalmából sokoldalú
programot állítottak össze, és számos
vendéget, köztük bennünket is meghívtatok. Ez az ünnepsorozat most a koronavírus miatt nem jöhet létre.
Ennek ellenére szeretnénk Tápiógyörgyének a 800. születésnapjára szívből
gratulálni. A falu egy nagyon hosszú történelmet tudhat maga mögött. Évszázadokon át követték egymást a nemzedékek, amelyek meghatározták a falu életét,
hatalmas területeket műveltek meg a falu
körül, és ápolták, gondozták kertjeiket.
Ugyanígy megéltek sikereket és mélypontokat, mint a magyar nép a történelme során.

Több mint 25 éve köt össze bennünket
egy kapcsolat településeink között. Ez idő
alatt megismerhettük és nagyra értékeljük a falu életét, kultúráját, fejlődését és
a lakóit.
Magyarország tájai és a fővárosa, Budapest számunkra már nem ismeretlen.
Kedves István, kedves Zoltán és Tápiógyörgye lakói: mindannyian sokat tettetek
ezért a kapcsolatért, a két település közötti kölcsönös együttműködésért. Számtalanszor utaztatok hozzánk, közületek
sokakhoz barátság fűz.
Szívből köszönjük ezt nektek! Külön
köszönetünket fejezzük ki a polgármesteri hivatalnak, hogy meghívtak bennünket
is a 800. évfordulós ünnepségekre. Ez
nagy megtiszteltetés számunkra.
Szívélyes üdvözletünket küldjük, és a
legjobbakat kívánjuk nektek, a barátainknak, és az összes ismerősünknek. Megköszönjük, ha mindezt továbbítjátok nekik
is.
Kívánjuk, hogy virágozzék és fenntarthatóan fejlődjék Tápiógyörgye ezután is.
Doris és Beat Bucheli
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kér értesítést, azt csak e-mail-ben lesz
lehetősége az önkormányzatoknak a bejelentő részére megküldeni.
A PBR oldaláról letölthető egy felhasználói kézikönyv is, mely segítséget nyújt a
program helyes használatához.
A mobilalkalmazás használata: internet
kapcsolattal rendelkező okostelefonról
– külön program feltelepítése nélkül – lehet bejelentést tenni. A mobil bejelentő
rendszer használatához QR kóddal vagy
a linkkel navigálhat el a mobiltelefonja segítségével a bejelentő felületre. A mobilalkalmazás az online bejelentő rendszerhez
hasonlóan működik, itt is meg kell adni a
kötelező adatokat, ezek nélkül nem menthető a bejelentés. A PBR oldaláról letölthető a mobilalkalmazás felhasználói kézikönyve is, mely nagy segítséget nyújt a
program helyes használatához.
A bejelentések szűrése: Kizárólag a kötelező elemként meghatározott paramétereknek megfelelően kitöltött bejelentéseket
fogadja, illetve továbbítja a rendszer. Ennek megfelelően kötelező megadni a fertőzött terület helyét (GPS koordináta vagy
cím), továbbá a bejelentés típusa, a szen�nyezett terület mérete és a kultúrnövény
mezők kitöltése is kötelező. A bejelentő
rendszer nem enged hiányos bejelentést
tenni. A bejelentő rendszer a bejelentéseket paraméterezhető szűrési feltételeken
keresztül továbbítja, ezáltal szabályozható, hogy helyes és teljes bejelentések érkezhessenek meg a földhivatalokhoz és
az önkormányzatokhoz.
Tápiógyörgye, 2020. július 2.
Turóczi István Zoltánné sk.
jegyző

Tüdőszűrés
Helyszín: Kazinczy Ferenc Általános Iskola,
2767, Tápiógyörgye, Szent István tér 7.
Időpont:
2020. augusztus 12. 8.00 – 18.00
2020. augusztus 13 . 8.00 – 18.00
2020. augusztus 14. 8.00 – 18.00
A veszélyhelyzet miatt kérünk mindenkit, aki részt kíván venni a szűrésen, hogy
maszkot, vagy kendőt viseljen. Tartsuk a
távolságot embertársainktól, Önmagunk és
mások védelme érdekében is. Ezért a helyszín adottságaitól függően, kevesebb ember
jöhet be egyszerre a vizsgáló helyiségbe.
A mobil állomáson dolgozók rendelkeznek
friss, negatív Covid teszttel. A felületek fertőtlenítését is ők végzik a szűrés folyamán
rendszeresen.
A TŰDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak
évente egy alkalommal ingyenes. A 40 éves
kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági
vizsgálathoz a vizsgálat díja 1.700,- forint.
A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek
szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény
által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb
tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt
előírja, a vizsgálat ingyenes.
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Hulladékgazdálkodásról, szelektív hulladékgyűjtésről,
hulladékgyűjtő szigeteink állapotáról
Hulladék elszállításáról általános tudnivalók:
Tápiógyörgyén, mint számos környező
településen is, a Duna–Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., továbbiakban DtkH, köteles elszállítani a hulladékot.
Településünkön minden hétfőn történik az
elszállítás, a szolgáltató kérése alapján a
reggel 7 óráig ingatlanunk elé kihelyezett
edényzetből ürítik ki a szemetünket. A
számlát az NHKV Zrt. készíti minden szerződött félnek
2020.06.02-tól újra nyitva vannak az
ügyfélszolgálati irodák, és ismét lehet lomtalanítást rendelni. A fertőzés elleni védekezés érdekében az ügyfélszolgálati irodában történő ügyintézés során
• javasolják az arcvédő maszk használatát,
• ügyelni kell a biztonságos – 1,5 méter –
távolságra,
• az ügyféltérben egyszerre egy ügyfél tartózkodhat.
A cikkben először a hulladékgyűjtéshez
kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat,
hulladékgazdálkodási jogszabályokat ismertetném.
(forrás: http://dtkh.hu/Pages/hasznostudnivalok)
1. Ügyintézés menete:
Telefonos megkeresés alapján nem történhet ügyintézés, csak személyesen vagy
írásban (levél, e-mail), mivel személyes
adatok igazolása, okmányok bemutatása
szükséges. Amennyiben nem az a személy jár el, aki a szerződésben szerepel,
meghatalmazás szükséges az ügyintézésekhez. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa intézkedik, de nem a nevén szerepel
a szolgáltatási szerződés, igazolnia kell a
tulajdoni jogviszonyt 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatával. Továbbá,
szükséges a szerződésben szereplő személytől egy meghatalmazás, hogy eljárhat
a nevében.
2. Közületi / lakossági szerződő esetén
is kötelező a közszolgáltatás igénybevétele a hulladékról szóló 2012. CLXXXV.
törvény (továbbiakban: Ht.) értelmében
minden ingatlan/telephely tulajdonosa,
használója egyéb birtokosa, köteles az
ingatlan/telephely fekvése szerinti településen kötelezően megszervezett, a települési szilárd hulladék szállításával, gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos
közszolgáltatást igénybe venni a törvény
felhatalmazása alapján készült, az adott
településre irányadó helyi rendelet alapján. Az ingatlan/telephely tulajdonosok
igénybevételi kötelezettségével szemben
szolgáltatási kötelezettség áll fenn. Ez azt
jelenti, hogy a településre irányadó helyi
rendeletben kijelölt Közszolgáltató – amely
jelen esetben a DTkH Nonprofit Kft. – köteles heti rendszerességgel, a közszolgáltatásba kötelezően bevont ingatlanok/
telephelyek előtt technikai eszközével és
személyzetével a veszélyesnek nem minősülő települési szilárd hulladék gyűjtése,
szállítása, kezelése és ártalmatlanítása
érdekében megjelenni, ezáltal kötelezően
felajánlva a szolgáltatást. A közszolgáltató a felajánlási kötelezettségét teljesítve tesz eleget feladatának azzal, hogy
amennyiben az ingatlan előtt közterületen
hulladékgyűjtő edényzet van, úgy azt kö-

teles a felajánlás mellett üríteni. Tekintettel
arra, hogy a szolgáltató a jogszabályok
által rárótt kötelezettségét a szolgáltatás
felajánlásával már teljesíti, ezért az ingatlan/telephely tulajdonosok jogszabályban meghatározott mértékű szolgáltatási
díj megfizetésével tartoznak, melyet Ht.
módosulásával 2016. április 1. napjától a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló
és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt. a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kizárólagos tulajdonában álló társaság) szed be.
3.Hulladékszállítás szüneteltetése lakossági ügyfél esetében:
A szüneteltetni kívánt ingatlan vonatkozásában szükséges a lakcímkártya
másolata és egy közüzemi számla részletezője (gáz, víz, áram), ami alapján csak
készenléti díjat fizet az adott szolgáltatónak. Amennyiben erre nincs lehetősége, a
helyi Önkormányzat igazolása is megfelelő, mely arról szól, hogy az felhasználási
helyen bejelentett lakos nem szerepel.
Igazolás hiányában nem tudják elfogadni
a szüneteltetésre vonatkozó bejelentést!
4. Edényzet csere – liter módosítás:
Minden esetben névre szóló számlát
kell bemutatni a megvásárolt edényzetről,
ennek hiányában egy fényképet a kisebb
edényzetről, melyet két tanú aláírásával
igazol. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló
385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet alapján
60 literes gyűjtőedényre az a személy szerződhet, aki életvitelszerűen egyedül él, és
ezt Önkormányzat által kiadott igazolással
bizonyítja. 80 literes gyűjtőedény max. 4 fő
által lakott ingatlan estén ajánlott. 110-120
literes gyűjtőedény választása 4 főnél nagyobb háztartás esetén ajánlott.
5. Adatváltozás bejelentése:
A felhasználó személyében bekövetkezett változás esetén. A felhasználó személyében beállt változást a régi és új felhasználó együttesen köteles a változástól
számított 15 napon belül a szolgáltatónak
bejelenteni.
Az ügyintézéshez az alábbi dokumentumok szükségesek:
• ha az új felhasználó magánszemély: a
változást igazoló okirat (30 napnál nem
régebbi adásvételi vagy bérleti szerződés
vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
másolata), résztulajdonos változás esetén
30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, személyi azonosságot igazoló okirat;
• ha az új felhasználó gazdálkodó szervezet: 30 napnál nem régebbi cégbírósági
bejegyzés másolata, aláírási címpéldány
vagy egyéni vállalkozói igazolvány;
• elhalálozásnál: halotti anyakönyvi kivonat
másolata, jogerős hagyatéki végzés, vagy
30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, személyi azonosságot igazoló okirat;
• amennyiben az ingatlan több személy,
szervezet tulajdonában van, ez esetben
szükséges minden tulajdonos hozzájárulása egy személy vagy szervezet megjelölésével, akivel a szolgáltatási szerződést
megköthetjük. Amennyiben nem az ingatlan tulajdonosa kezdeményezi a szerződéskötést a tulajdonos(ok) hozzájárulása
is szükséges, meghatalmazás formájában.
6. Hulladékszállítás díjai:
Tápiógyörgyén a lakossági árak 2019-ben

természetes személy esetében a következőképpen alakultak:
60 literes gyűjtőedény 292,6 Ft/ ürítés
80 literes gyűjtőedény 390,1 Ft/ürítés
120 literes gyűjtőedény 585,2 Ft/ ürítés
240 literes gyűjtőedény 1170,4 Ft/ ürítés
+ többletzsák (kék-, zöld zsák) 560 Ft/ db
A fenti árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák!
DTkH Elérhetőségei: 2700 Cegléd, Kút u. 5.
Ügyfélszolgálat:
Hétfő: 8:00-20:00
Kedd:8:00-15:00
Szerda: 8:00-15:00
Csütörtök: 8:00-15:00
Péntek: e-mail: ugyfelszolgalat@dtkh.hu
telefon: 06-53/500-152, 06-53/500-153
Szelektív hulladékgyűjtésről általánosan:
A szelektív hulladékgyűjtés azt jelenti,
hogy a különböző anyagú hulladékokat
külön gyűjtjük. Ez a gyakorlatban úgy valósulhat meg, hogy a megvásárolt élelmiszerek és fogyasztási cikkek csomagolóanyagát – a papír, műanyag, üveg, fém és
italos kartondoboz csomagolást – kimosva, különválasztva tároljuk, majd szintén
az anyaguk alapján elkülönített szelektív
hulladékgyűjtő szigetek megfelelő edényeibe dobjuk.
Tápiógyörgyén a DTkH Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a kommunális
hulladék elszállításán kívül házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtést, illetve lomtalanítást is végez.
• Házhoz menő zöldhulladék gyűjtése
(ZÖLD ZSÁK)
A DTkH-s emblémával ellátott zöld színű zsákokban gyűjthetőek a zöldhulladékok, melyet minden hónapban egyszer elszállítanak. Ingatlanonként 2 db zöld színű
emblémás zsák tehető ki, a begyűjtéssel
egyidejűleg 2 db cserezsákot biztosítanak
(emellett alkalmanként további „korlátlan”
mennyiségű megvásárolt kék színű DTkH
emblémával ellátott lebomló zsák is kihelyezhető. A zsákot meg kell vásárolni.).
A zsákba helyezhető: a kertgondozás
során levágott fű, egyéb lágyszárú növények, falevelek. Az ágnyesedéket max.
70 cm hosszú kötegben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben) lehet kihelyezni a zöld zsák mellé.
2020-ban házhoz menő zöldhulladék
gyűjtési napok: 07.20., 08.17., 09.14.,
10.12., 11.09., 12.07.
• Házhoz menő csomagolási hulladék
gyűjtése (SÁRGA ZSÁK)
A DTkH-s emblémával ellátott sárga színű zsákokban gyűjthető. Ezekben a zsákokban papír, fém, műanyag és tetrapack
hulladékot lehet elhelyezni. A szükséges
SÁRGA színű DTkH emblémás zsákokat
bármelyik Ügyfélszolgálaton beszerezhetőek.
Mi kerülhet a SÁRGA zsákba?
Papír: (tisztán, laposra hajtogatva): kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és
kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és
fekete-fehér újság, szórólap, prospektus,
irodai papír, füzet.
Műanyag: (kiöblítve, laposra taposva):
színes-és víztiszta PET palack, kupak
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(üdítős, ásványvizes), kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl: samponos, öblítős,
mosogatószeres), reklámszatyor, nylonzacskó, csomagolófólia, fólia (zsugor és
strech), joghurtos, tejfölös és margarinos
dobozok,
Fém-és italos kartondoboz (kiöblítve,
laposra taposva): fém italos doboz (pl.:
üdítős, sörös, energiaitalos), tartós tej és
üdítők dobozai, konzervdoboz.
Sokan megbotránkoznak azon, hogy a
szelektíven gyűjtött hulladékot összeöntve
szállítják el. Az összegyűjtött csomagolási
hulladékokat válogatóműveinkbe szállítják,
ahol megtörténik a frakciók utólagos külön
válogatása. A frakciók együttes gyűjtésének egyrészt gazdaságossági okai vannak,
illetve a korábban a gyűjtőszigeteken alkalmazott frakciónkénti különgyűjtés csekély
mértékben valósult meg, ezért minden
esetben így is szükséges volt az utólagos
válogatás!
Mit ne tegyünk a SÁRGA zsákba?
Üveget, használt papír zsebkendőt, szalvétákat, felvágottak csomagolását, hungarocellt, CD-lemezt, egyéb műanyagnak
ítélt hulladékot (pl. nejlonharisnya), ezek a
kommunális edénybe kell, hogy kerüljenek!
A színes és színtelen öblös üveg (italos
üveg) elhelyezésére keresse a településen
kihelyezett üveggyűjtő konténereket!
2020-ban házhoz menő csomagolási hulladék gyűjtési napok: 07.13.,07.27.,08.10.,
08.24., 09.07., 09.21., 10.05., 10.19.,
11.02., 11.16., 11.30., 12.14., 12.28.
Itt a lehetőség, hogy valóban tegyünk
a környezetünk megóvásáért! Gyűjtsük
szelektíven a hulladékot! Ne aggódjon,
hamarosan rutinná válik, ha elsőre nem is
sikerült megjegyeznie a gyűjthető hulladékok fajtákat, akkor sincs probléma, hiszen
minden zsákon és minden szelektív hulladékgyűjtő kukán el van helyezve, rá van
írva, emblémával ellátva, hogy milyen hulladékok tehetőek bele.
• Lomtalanítás:
Évente 2 alkalommal, alkalmanként 3 m3
lom helyezhető ki a ház elé, melyet a 0653/500-152 (2.menüpont) telefonszámon,
ügyfélfogadási időben lehet igényelni. A
háztartásokban, normál háztartási mennyiségben keletkező, olyan nagy darabos hulladék, amely nem fér bele a gyűjtőedénybe, pl: bútorok, matracok, kerti bútorok,
szőnyegek, sportfelszerelések stb. Nem
szállítják el az elektronikai hulladékokat,
sittet, gumiabroncsot, veszélyes hulladéknak minősülő akkumulátorokat, olajokat,
festékeket, valamint az építési törmelékeket sem. Fontos tudni, hogy csak abban
az esetben rendelhető meg a lomtalanítás,
amennyiben nincs díjtartozása!
• Veszélyes hulladékok elhelyezése hulladékudvarokban:
A DtkH Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó települések a kijelölt hulladékudvarokban helyezhetik el a veszélyes
és nem veszélyes hulladékokat. Hozzánk
a legközelebbi hulladékudvar címe: 2700
Cegléd, Mizsei út (DThK telephelye mellett). Nyitva tartása 2020.05.25-től változott, csak a keddi napokon 8-16 óráig tartanak nyitva. A másik közeli hulladékudvar
Nagykátán található, címe 2760 Nagykáta
0236/6 hrsz., nyitva tartása: csütörtökönként 8-16 óráig. Ide beszállítható hulladékok: kis és nagy elektronikai hulladékok,
lomhulladék, gumiabroncs, üveg, műanyag, fém, csomagolási hulladék, fényizzó, neoncső, festékek csomagolásai,
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növényvédő szerek csomagolásai, szárazelem, akkumulátor, fáradt olaj, kenőolaj.
Hulladék fajtánként meg van adva, hogy
mennyi mennyiséget vesznek át egy évben
ingatlanonként. Beszállítás előtt erről tájékozódni szükséges!
• Hulladék lerakóba történő hulladékok
elhelyezése:
A DtkH Nonprofit Kft. üzemeltetése alá
tartozó hulladéklerakókban az alábbi nem
veszélyes hulladékok helyezhetőek el térítés ellenében, ilyen például sitt, építési
törmelék, beton, tégla, föld, kövek, cserép
stb. Hozzánk legközelebbi hulladéklerakó
címe: 2700 Cegléd hrsz. 411, 412. Nyitva
tartása: Hétfőtől – péntekig 7:00 – 17:00
óráig, szombaton: 8:00 – 17:00 óráig. Beszállítás előtt az aktuális átvételi árakról tájékozódni szükséges!
Zöldhulladék- és sittlerakó telep (2767
Tápiógyörgye, 1185/13 hrsz.):
Amint fentebb is olvasható, építési, bontási hulladékot csak térítési díj ellenében
vesznek át a DTKH Nonprofit Kft. hulladéklerakójában. Tápiógyörgye község azon
kevés magyarországi (ha nem az egyetlen!) települések közé tartozik, ahol a helyi
önkormányzat működtet egy zöldhulladék
és sitt lerakó telepet kizárólag a helyi lakosság és helyi intézmények számára TÉRÍTÉSMENTESEN!
A telephelyen gyűjthető nem veszélyes
hulladékok megnevezése: beton, tégla,
cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, föld és kövek, kevert építési, bontási
hulladék (mely nem tartalmazhat veszélyes
hulladékot és műanyagot sem!), biológiailag lebomló hulladék, talaj és kövek.
A telephely sorompóval zárt, megközelítése aszfaltos, majd murvás bekötőúton
lehetséges. a beszállított hulladékot nyilvántartásba veszük, felírjuk a gépjármű
rendszámát. A beszállító lakcímkártyával
igazolja. hogy helybéli lakos. A hulladék átvételét az önkormányzat dolgozója végzi.
A telep nyitvatartási ideje:
március 1 – november 15-ig
minden szerdán és szombaton (kivéve,
ha ezek ünnepnapok)
8:00 – 16:00 óráig.
Hulladékgyűjtő szigeteink állapotáról:
Településünkön 5 db szelektív gyűjtő-
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sziget található. Önkormányzatunk ezeket
a szigeteket a környezettudatosság jegyében alakította ki, bízva abban, hogy a község lakói ezt rendszeresen és megfelelően
fogják használni. Itt a hangsúly a megfelelő használaton van. Sajnos az utóbbi idők
tapasztalatai azt bizonyítják, hogy számos
más hulladékot „ismeretlen” személyek a
lerakó szigetek környékére szállítanak. Ez
a faluképet, az itt élők jóérzését és a közvetlen környezetében lakók életminőségét
rombolja. Fontos tudni, hogy a szigetek
nem rendeltetésszerű használata illegális
szemétlerakásnak minősül, csakúgy, mintha bárhol máshol szemetelne az ember,
ezt a törvény bünteti! Ez most egy figyelemfelhívás, de a helyzet tarthatatlan a hulladékgyűjtő szigeteink környékén, melyet
fokozottan fogunk ellenőrizni a közeljövőben.
Ha tenni akarunk mindezek ellen, akkor
először is nem árt tudni, hogy az illegális
hulladékelhelyezés bűncselekmény! A
Büntető Törvénykönyv 248. § (1) szerint
„Aki a) arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, b)
engedély nélkül vagy az engedély kereteit
túllépve hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve hulladékkal más jogellenes tevékenységet végez, bűntett miatt három évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő
szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben
meghatározott bűncselekményt a hulladékról szóló törvény szerinti veszélyes hulladékra követik el.”
Első teendő tehát a hatóságok segítése
az elkövetők beazonosításában. Fokozottan kérjük a lakosságot, hogy amennyiben azt tapasztalják, hogy valaki illegális
szemétlerakónak használja a szelektív
gyűjtőszigeteket, haladéktalanul értesítsék
az önkormányzatot, a polgárőrséget vagy
a rendőrséget. Köszönjük együttműködésüket, óvjuk környezetünket, ne feledjék
David Brower elgondolkodtató idézetét,
miszerint:
„ A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!”
Nagyné Bíró Adrienn
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Tanévzárás és ballagás rendkívüli helyzetben
A 2019/2020-as tanév rendkívüli helyzetben zárult iskolánkban. Szokásos
ballagás és tanévzáró ünnepséget nem
tarthattunk, de szerencsére méltó módon tudtunk búcsút venni a nyolcadikos
diákoktól. Minden tanévzáró ünnepségen
elhangzik az iskolánk kitűnő tanulóinak
neve, sajnos idén nem tudtuk ezt megtenni, ezúton szeretnék nekik itt gratulálni.
Bak Sándor 2.a, Bekkadja Djamel 2.a,
Garics Krisztofer 2.a, Naggyőr Lara 2.a,
Petró Zsófia 2.a, Székely Zselyke Rozália 2.a, Tóth Márk András 2.a, Varga
Zalán 2.a, Bernáth-Kis Úna Bíborka 3.a,
Kovács Gergő 3.a, Németh Csenge Sarolta 3.a, Csák István 3.b, Horváth Kevin
3.b, Károly Patrik 3.b, Szepesi Máriusz
Noel 3.b, Szira Adrián 3.b, Tóth Jázmin
3.b, Apró Nóra Dóra 4.a, Kincses Lili 4.a,
Nagy Bence 4.a, Tóth -Theisz Emma 4.a,
Vidra Panna Julianna 4.a, Farkas Réka
4.b, Finta Viktória Vanessza 4.b, Mányoki
Kristóf Balázs 4.b, Tóth Teodóra Szabina
4.b, Bezzeg Péter 5.a, Kamuti Csanád
5.a, Megyes Boglárka 5.a, Togyela Vivien
5.a, Dömők Milán 5.b, Kiss-Szabó Nóra
5.b, Lovas Lotti 5.b, Nyeste Balázs 5.b,
Faragó Botond László 6.a, Jónás Milán
Mihály 6.a, Juhász Bálint 6.a, Megyes Bianka 6.a, Nagy Liliána Zita 6.a, Benedek
Tamás 6.b, Takács Árpád Tas 6.b, Dömők
Alexa 7.a, Ohnsorge Beáta Liza 7.b,
Togyela Adrienn 7.b, Bagyinszki Nikolett
8.a, Juhász Dávid 8.a, Schäffer Tünde
8.a, Varga Natália 8.a
A megváltozott körülmények miatt
2020. június 19-én délelőtt 10 órakor rendeztük meg a ballagást, melyen csak a
búcsúzó nyolcadikosok és két kísérőjük
valamint a búcsúztató hetedik osztályos
diákok vehettek részt a tanáraikkal. A következőképp búcsúztattuk el őket.
Tisztelt Igazgató Úr, Igazgatóhelyettes
Asszony, Meghívott Vendégeink, Kedves
Szülők és Ballagó Nyolcadikosaink!
Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a
minden szempontból különleges ünnepségen. Egyrészt különleges, mert még
soha sem volt külön a ballagás, másrészt
azért is különleges, mert most inkább családiasan lehetünk. A folyamatosan változó helyzet miatt állandó kapcsolatban
voltunk a rendezvény megszervezésében
közreműködő kollégákkal és szerencsére
megkaptuk az engedélyt a szűkkörű ünnepség megtartására.
Kedves Ballagó Nyolcadikosok!
Emlékszem, akkor még ötödikes osztályfőnökként a régi osztályommal kísértünk át titeket az oviból, mikor beléptetek
a Kazinczy Ferenc Iskola kapuján. Margó
néni és Erzsike néni féltő, óvó gondoskodására bíztak szüleitek. Ők tanítottak meg
nektek minden olyan fontos alapot, amely
nélkül most nem állhatnátok itt: számolás,
írás és olvasás varázslatának alapjait. A
beszélgetéseinkből tudom, hogy mind a
mai napig emlékeztek az alsóban átélt
színházi látogatásokra, kirándulásokra,
farsangi mulatságokra, osztály rendez-

vényekre. Azt is érzem, hogy nehéz volt
búcsút venni Margó nénitől és Erzsike
nénitől, de megértettétek, hogy egy új
életszakasz jön a felső tagozattal. A szemünk előtt cseperedtetek félénk kis elsős
gyerkőcből komoly, öntudatos serdülővé
negyedik év végére.
Felső tagozatban először Ildikó néni,
majd Tündi néni és Zsófi néni terelgetett
titeket hol kisebb, hol nagyobb sikerrel.
Az alsós varázs világ felsőben teljesült ki
a sok új tanárral és teljesen új rendszerrel, de osztályfőnökeitekre minden helyzetben számíthattatok. Teltek múltak az
egyhangúnak azért nem mindig mondható napok, hetek, hónap és tanévek. Hetedik év végén izgultatok a jegyekért, amik
már a középiskolai felvételhez nagyon
számítottak, nyolcadik első félévében ráhajtottatok a tanulásra a központi felvételi
miatt és jó ponteredmények miatt. Aztán
jött 2020. március 13-án a bejelentés,
mely gyökeresen megváltoztatta mindenki életét.
Tisztelt Jelenlévők Diákok!
Rengeteg kérdés merülhet fel bennünk
ebben időszakban. Gondoltátok volna
2012-ben kicsi elsősként, hogy ilyen körülmények között fogtok ballagni? Eszetekbe juthatott-e negyedikben, hogy a
nyolcadikos bankett a szokott formában
el fog maradni? A negyedikes farsangon
gondoltatok-e arra, hogy a nyolcadikos
farsangon ekkora bulit fogunk csapni?
Március 13-án pénteken gondolt-e közületek valaki arra, hogy 16-án már nem
kell, nem lehet iskolába menni? Hittük-e
volna valaha tanárként, hogy zoomon,
messenger videón keresztül fogunk hónapokig órákat tartani, feleltetni és online dolgozatot íratni? Osztályfőnökként,
szaktanárként feltételeztünk olyan mondatokat a gyerekektől, hogy „szeretnénk
iskolába menni” és „jó volna órán ülni”?
Minden kérdésre egyértelmű NEM a válasz. És ez a NEM az a szó, ami meghatározóvá vált. Nem okozott gondot az
átállás a digitális oktatásra. Nem lett a
tanulmányi eredményekben lényeges
rontás senkinél. Nem szakadtak meg a
baráti kapcsolatok. Nem kellett korábban
lezárni az évet. Nem kellett a rendezvényeiket teljesen eltörölni, csak egy kicsit
máshogy tudtuk megrendezni.
Ezek ugyan tagadó mondatok voltak,
mégis rengeteg pozitívumot tartalmaznak. Mert nem estünk kétségbe, hanem
megráztuk magunkat és megcsináltuk
azt, amit elsőre sokan lehetetlennek tituláltak. Erre kérlek benneteket, hogy
az életetekben bármi is negatívan érint
benneteket, vagy úgy érzitek lehetetlen,
próbáljátok meg a pozitív oldalát nézni
és legjobbat kihozni belőle. Mi is ezt tettük. Egy hétvége alatt átálltunk a digitális
munkarendre. A 3 hónap alatt minden kollégám alapkészségévé vált a különböző
platformok kezelése. Köszönöm áldozatos munkájukat.
Kedves Szülők! Amikor 2012. szept-

ember 1-jén átkísérték gyermekeiket az
óvodából és ránk bízták legféltettebb kincseiket még önök sem gondolták, hogy
ilyen gyorsan elrepül ez a nyolc tanév.
Legfőképp nem gondolták azt, hogy ilyen
körülmények között telik az utolsó 3 hónap. De önök ebből is a legjobbat hozták
ki a körülményekhez képest, mindenben
támogatták az iskolát és a gyerekeket.
Nekünk ez a legnagyobb ajándék, hogy
egy ilyen megváltozott helyzetben az első
pillanattól kezdve a segítségünkre voltak.
Köszönöm kollégáim nevében is és a középiskolai tanulmányokhoz hasonló erőt
és kitartást kívánok.
Kedves Búcsúzók!
A történelem részesei vagytok. Ezeket
már ti is el fogjátok tudni mesélni a következő nemzedékeknek. Azonban ma,
amikor hazamentek első dolgotok legyen,
hogy a szüleiteknek megköszönitek az
elmúlt nyolc év erőfeszítéseit, az örömés bánatkönnyeket, amelyeket értetek
ejtettek és a hála szavai térjenek ki arra,
hogy a támogatásuk milyen sokat jelent
nektek. Gratulálok a sikeres felvételihez
és mindannyiótoknak sok erőt és kitartást
kívánok a középiskolai évekre.
A nyolcadik osztályosok nevében Juhász Dávid a következő gondolatokkal
búcsúzott:
Tisztelt Tanáraink, Vendégeink! Drága
Szüleink! Kedves Diáktársaim!
Azt gondolom, életem egyik legnehezebb, mégis felemelő feladatának bizonyult a ballagási beszéd megírása, hiszen
minden végzős nevében kell búcsút vennem iskolánktól, tanárainktól, mindattól
a rengeteg kis apróságtól, ami 8 éven át
kitöltötte mindennapjainkat és az alsóbb
évesektől, akik most sajnos nem lehetnek
jelen.
Néhány héttel ezelőtt mi nyolcadikosok
még azt hittük, hogy nem lehet ballagásunk, nem találkozhatunk már egymással,
nem búcsúzhatunk el iskolánktól, tanárainktól. A bankett műsor meghitt pillanatait,
a köszönetet idén egy titokban készített
videóval próbáltuk kiváltani, de hiányzott
a személyes találkozás, beszélgetés.
Évről évre egyre szorosabbá vált az a
kapocs, amely összeköt minket szeretett
iskolánkkal. Az itt töltött idő alatt sok jó barátra tehettünk szert, megtapasztaltuk az
igazi diákéletet, mivel az intézményben
számos program résztvevői, szervezői
lehettünk: Dök-nap, gyereknap, farsang,
vetélkedők, kirándulások. Tanárainkkal
is kiismertük egymást, és partnerként tekintettünk rájuk. Az iskola életünk szerves
részévé vált. A kapocs, ami éveken át
összekötött minket, nem tűnik el, hiszen
a barátságok nem érnek véget, az életre szóló élmények és emlékek is mindig
a szívünkben maradnak. És az eddigi
tapasztalataim alapján azt gondolom, ha
bármilyen segítségre, támogatásra lenne
szükségünk, az iskola kapui mindig nyitva
lesznek számunkra.
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Drága Szüleink! Hálásak vagyunk féltő
gondoskodásotokért, támogatásotokért
és azért, hogy hittetek bennünk. Most
kezdődik el igazán az életünk, hiszen a
középiskolás évek mindannyiunk számára új próbatételt jelentenek, így most még
nagyobb szükségünk van a tapasztalataitokra, tanácsaitokra. Köszönjük, hogy
eddig is mindig mellettünk álltatok, és segítettetek bennünket az utunkon.
Kedves Tanáraink! Ezúton szeretnénk
megköszönni támogatásukat, segítségüket, az iránymutatásaikat és azt a rengeteg tudást, amelyre tanításuk nélkül
sosem tehettünk volna szert. Hálásak
vagyunk azért, hogy mindig bizalommal
fordulhattunk Önökhöz, bármilyen problémáról volt is szó. Köszönjük, hogy bíztak
bennünk és bátorítottak minket.

Erzsébet tábor idén
is az iskolánkban

Most pedig a hetedikesekhez szeretnék pár szót szólni. Kívánom, váljanak
valóra álmaitok, hiszen jövőre ti lesztek
a végzős diákok. Töltsétek hasznosan
és eseménydúsan a még itt töltött időtöket! Sok sikert kívánok az elkövetkezendő éveitekhez! Végül végzőstársaimhoz
néhány szó. Most mindannyian nagy
kihívás előtt állunk, hiszen néhány hónap múlva teljesen új környezetben kell
bizonyítanunk rátermettségünket; de ez
a nap még legyen az ünneplésé és az
emlékezésé. Van egy általános igazság,
amivel mindannyiunknak szembe kell
néznie, akár akarjuk, akár nem. Egyszer
minden véget ér. Akármennyire is vártam
ezt a napot, sosem kedveltem, ha valami
véget ért. A nyár utolsó napja, egy nagyszerű könyv utolsó fejezete, a búcsú egy

Gyermeknap az
óvodában
„Meggyőződésem, hogy legnagyobb
örökségként boldog emlékeket hagyhatunk gyermekeinkre.
- Og Mandino –

Immár negyedik alkalommal van lehetőség arra, hogy iskolánk tanulói
közül – ez esetben csak 22 fő, részt
vegyen egy sikeres pályázat eredményeként Napközis Erzsébet Táborban.
Idén ez a kis létszám a pandémiás
helyzetnek köszönhető.
Napi négyszeri étkezés, s változatos programok várták most is a gyerekeket. Ebben az évben virológiai
előadás, bűvész interaktív műsora,
lovaskocsis kirándulás a Blaskovich
Múzeumba Tápiószelére műhelyfoglalkozással, iskolaudvar-szépítés, Falumúzeum látogatás, kézműveskedés,
játékok és strand várta a résztvevőket.
Érdemes volt pályázni, a képek magukért beszélnek!
Köszönet:
az
Önkormányzatnak
a strand ingyenes használatáért, T.
Gönczöl Anikónak az előadásért, segítségért, Mikus Anikónak a virágföldért,
M.Pistának a palántákért, a kedves
szülőknek a küldött finomságokért!
Pintér Irén, Varró Gáborné

Az ENSZ közgyűlése 1954-ben javasolta, hogy minden országban tartsanak
egyetemes gyermeknapot. Az ünnep
célja a világon élő gyermekek testvériességének és az egymás közti megértés, valamint a gyermekek jólétének
küzdelme.
Magyarországon 1954-től, május
utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyermekeket. Mi óvónénik, és a dajkanénik
természetesen az óvodában is külön
napot szánunk a gyermeknapnak. A járvány miatti szükséges óvintézkedéseknek megfelelően ebben az évben, egy
kisebb viszont tartalmas gyermeknapot
tudtunk biztosítani a gyermekeknek. A
rossz időre való tekintettel, az óvoda
belső terét alakítottuk át a gyermekek
számára. Csoportok szerint vehettek
részt a különböző sport tevékenységekben a gyermekek. Minden játék a
korosztályoknak megfelelően volt előkészítve. Hiszen az a célunk, hogy a
gyermekek fejlődésének elősegítése
mellett szórakoztató és aktív tevékenységekkel tudjunk élményt nyújtani számukra. Volt alkalmuk a gyermekeknek
akadálypályán való részvételre, valamint célba dobni, kötelet húzni, motorozni, labdalasszózni. Igazán tartalmas
és játékos napunk volt. A pályákon való
aktív részvételéért pedig a gyermekek
ajándékban is részesültek. Úgy gondolom, hogy a lehetőségeinkhez képest
örömöt tudtunk szerezni a gyermekeknek.
Doktor Bettina
óvodapedagógus
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közeli baráttól. De a befejezés elkerülhetetlen. A levelek lehullanak, becsukod a
könyvet, elbúcsúzol. Számunkra ez egy
ilyen nap. Ma búcsút intünk mindennek,
ami ismerős volt, mindennek, ami kényelmes volt. Tovább lépünk. De attól, hogy
elmegyünk, lesznek emberek, akik részesei maradnak az életünknek, akármi is
történjen. Ők a mi biztos talajunk, az apró
tiszta hangok a szívünkben, amelyek velünk lesznek, örökre.
Ezen gondolatokkal szeretnék minden
kedves diákunknak, szüleiknek és kollégámnak pihentető nyári szünetet kívánni.
Juhász Attila
tagintézmény-vezető

Nyári élet az
óvodában
Az óvodai életben is elérkezik a nyári
időszak, amikor sok-sok kisgyermek otthon/nyaralva/ kirándulva gyűjti a szebbnélszebb élményeket. Azonban az óvodába a
gyermekek számára is biztosítjuk a kellemes nyári élményeket. Az óvoda minden
alkalmazottja segítséget nyújt a változatos
tevékenységek előkészítésében és megvalósításában. A szabadidős tevékenység
során az óvodánkban minden héten különböző izgalmas és tapasztalatszerzésben
gazdag tevékenységeket tervezünk.
Az elmúlt hetekben volt már témánk
maga a nyár, amikor közösen különböző
technikákkal fagylaltot készítettünk a gyerekeknek, nyári dalosjátékot játszottunk,
megleptük a gyerekeket fagylalttal.
Ezután következett a méhecskés hetünk,
ahol a méhecskékkel ismerkedtünk, milyen
fontos munkát is végeznek és milyen fontos óvnunk őket. Majd elérkeztünk Szent
Iván napjához, a fényről, a tűzről beszélgettünk és tevékenykedtünk. Tűzoltóautót
készítettünk közösen. A gyerekek tűzoltók
lehettek és megismerkedhetnek a tűzoltók
fontos munkájával. Természetesen színesebbé tesszük a témákat a hozzájuk kapcsolódó játékokkal, mesékkel, dalokkal.
Az elkövetkezendő hetekben ugyancsak
sok izgalmas tevékenységi játék és móka
vár a gyerekekre. Azonban, ha lehetőségünk adódik, ellátogat hozzánk egy pék is.
Készítünk közösen perecet. Megismerkedünk a mesterségekkel, közlekedéssel, a
nyári öltözködéssel, a vízi élettel és még
sok-sok izgalmas témával.
Szeretnénk a gyerekeknek szép nyári
emlékeket varázsolni. Azonban azoknak a
gyerekeknek, akik otthon töltik a szünidőt,
sok-sok örömet, játékot, varázslatos felfedezést kívánunk és várjuk őket szeptember ismét.
Doktor Bettina
óvodapedagógus
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Köszöntő és elismerő gondolatok
Kincses Katalin kitüntetése alkalmából

„A tartalmas életpályák, az ígéretes, igényes, gazdag és boldogító életutak az elemi iskola indíttatásában fogannak.” – Ezzel a szépséges igazsággal és a nevelők
lelkét vigasszal tápláló gondolattal kezdjük
az idén is laudációnkat. A györgyei iskola
egy valaha kiváló tanulójának, néhai Dr.
Varga József professzor Úrnak nemes
hagyatékát ápolva és jó szándékú akaratát tiszteletben tartva (miszerint segíteni,
ösztönözni és elismerni illik a támogatásra
érdemes györgyei tehetségeket), az idei
különös tanév végén is megnevezzük azt
az egykori tanulónkat, akinek nevét az
iskola aulájának márványtáblájára vésve
megörökítjük, s neki az ezt bizonyító emlékplakettet ünnepélyesen, egykori iskolája tanulóifjúsága előtt átadjuk. A nemes
hagyaték gondozását elkötelezetten inspiráló lánya, Bordás Varga Nóra Asszony
által kiegészített elismerési formában állítjuk példaként az életbe indulók elé azokat, akik szorgalmuk, kitartásuk által és
tehetségüktől vezérelve elismerésre méltó életpályát futnak. Megtisztelni kívánjuk
azt, akikre büszkeséggel tekinthet egykori
iskolájuk, az őt életbe indító közösség, s
aki elégtételt adóan visszacsillant valamit
a nevelőmunka érdemeiről és áldozatáról.
Az idén a kuratórium tagjainak egyöntetű véleménye alapján Kincses Katalin
neve kerül megörökítésre az iskola aulájának márványtábláján.
Katalinra úgy emlékeznek györgyei tanárai, mint tiszta és okos tekintetű, szerénységével őket elbűvölő, mosolygós
szemű szép lányra, aki feltétlen szeretetet és bizalmat üzenő, a tanulmányok és
a tanórai foglalkozások sokrétűségében
mindig kihívást és vigaszt találó, azokon
aktívan és kedvvel részt vevő, eredményeket villantó egyénisége volt az akkori
iskolaközösségnek.
Kincses Katalin 1991. 09. 25-én született Budapesten. Születése óta Tápiógyörgyén él. Háromgyermekes család második gyermekeként nőtt fel.
Általános iskola tanulmányait 1998-ban
kezdte és 2006-ban fejezte be, a nyolc
év alatt mindvégig kitűnő osztályzattal.
Minden érdekelte, szívesen bekapcsolódott az iskola életébe. Aktív részese volt
a szavalóversenyeknek, futóversenynek,
rajzversenynek, a Mozdulj ki programjainak. Rendszeresen és eredményesen vett
részt Varga József matematika versenyen,
Zrínyi Ilona matematika versenyen. Évekig községünk Ifjúsági Fúvószenekarának

tagja volt. Alsós tagozatos osztályfőnöke
Szarvas Józsefné, felsős tagozatos osztályfőnöke Kiss Gabriella volt.
Szerénysége miatt, tanárai biztatására jelentkezett a szolnoki Varga Katalin
Gimnázium matematika-német szakára.
Tanulmányait ott is kitűnő eredménnyel
végezte 2006 és 2010 között. Osztályfőnöke, Boros Anita hatására már 16 évesen
angolból és németből is sikeres középfokú
nyelvvizsgát szerzett. Érettségi után 2010ben jelentkezett az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Egyetemére, ahol 4
éves képzés alatt látássérült- mozgássérült szakon végzett nappali tagozaton.
Ezzel párhuzamosan 2012-ben az Óbudai
Egyetem Neumann János mérnök- informatikus szakára is sikeresen felvételizett.
Kezdetben nappali tagozaton tanult itt is
de tanulmányai befejezéséhez, a szükséges ösztöndíj előteremtéséhez munkát
vállalt. Ilyen nagy áldozatot hozva szerezte meg diplomáját.
Első munkahelye a budapesti Terror
Háza Múzeum, ahol információsként, teremőrként dolgozott. A külföldi turisták folyamatos tájékoztatása segítette az angol
nyelv gyakorlását. Sokoldalúságára jellemző, hogy kis gyermek kora óta szereti
a természetet, sokat és szívesen kirándul.
A matematikához szükséges precizitás,
kitartás tanulmányait végig kísérte, ezt
bizonyítja a mérnök – informatikus végzettsége is. Rajztehetségére mind a két
egyetemen felfigyeltek oktatói. Különleges
képességeit észrevéve jó értelemben „eltanácsolták” a Képzőművészeti Egyetemre. A rajzolás ennek ellenére csak hobbi a
mai napig számára.
Zene szeretete az általános iskolában
kezdődött. A zeneiskola nyolc évében tanult furulyázni, fuvolázni és zongorázni
is. Egyetemi évei alatt barátnője hatására
egy koreai népi hangszeren a gayageumon is megtanult játszani. Hat tagú együttesükkel a 8. Koreai Filmfesztivál megnyitóján az Uránia Filmszínházban léptek fel.
Jelenleg Budapesten a Nemzeti Közművek Mobilitás Zrt.-nél dolgozik, egy néhány éve alakult fiatalos lendületű csapat
tagjaként, akik a jövő környezettudatos
közlekedését álmodják, tervezik, elektromos autók töltőállomásainak telepítésével
foglalkoznak szerte az országban.
Sokrétű tehetségét szorgalmával és kitartással megerősítve beteljesítette édesanyja álmait, kivételesen gazdag, sokrétű
tapasztalatot és elismeréseket kivívott
életszakasz van mögötte, amely további
sikerekre jogosítja.
Katalin arra a feladatra érzett és talált
rá, amely számára érdekes és értékkel teli
kihívásokat rejt, s magas fokon művelve
kiváló elégtétellel szolgálhat izgalmas kutatásokra érzékeny személyiségének és
elméjének egy olyan tudományos terület
gazdagításában, amely a jövő világában
a környezettudatos élet értékeit erősíti,
ezáltal mindannyiónk eminens érdekeit
szolgálja. Itt kiválóan hasznosíthatja erős
kognitív adottságát, nyitott személyiségét,
nyelvismeretét, kommunikációs – és reakciós készségeit, azt a matematikai logikát,
amellyel már a györgyei iskolában is kitűnt
a Varga József matekversenyeken. Csak
azt kívánhatjuk kedves Katalin, hogy sok-

rétű képzettséged, ezáltal sokszínű lehetőségeid mindig adjanak új hitet, erőt és
lendületet életednek, s töltsenek el a megelégedettség és boldogság élményével –
hiszen mindezeket kitartó küzdelmekkel
és szorgalmaddal megszolgáltad.
Olyan szakmai teljesítmény van mögötted, amely már egy egész életpálya számadásán is elismerést jelenthetne – pedig
Te még csak az életút elején tartasz – tudjuk, hogy szeretetosztó és ösztönző családi élet oltalmában – s egy Téged okos
szeretetben, figyelemben és biztató gondoskodásban mindennel támogató édesanya és testvéri légkör indíttatása által, és
annak Téged máig erősítő vigaszában és
biztonságában élsz és dolgozol. És nem
hagytad el szülőfaludat, itt élsz, ide jársz
haza... És hisszük, hogy a györgyei gyerekkor gazdag örömei is segítettek Téged,
s talán vigasztalnak ma is... – hiszen sokunk előtt feltűnik még az a kép, amikor a
zenekar tagjai közül vidám szemekkel kimosolyogsz, amikor versenyek díjait szerény mosolyoddal átveszed....
Úgy látjuk, hogy mindig új célok kísérnek. A kitartás és szorgalom vezérelte, újításokra fogékony tevékenységi többletek
hajtanak újabb sikerek felé. A mosolyosan
kedves, erős elhatározást üzenő, a másoknak példát mutatni akaró, egy különös
fiatal tudománynak eredményeit a közösség hasznára felkínáló szándékok avatják
példaképpé előttünk személyiségedet. A
példát munkád intenzitása, a szakmai felkészültség, a biztonság, és ennek tiszta
érzésekkel biztosított fedezete adja. Mögötte az igaz emberi küzdelmek és a kitartás diadalát érezzük.
Ezen értékek adják a dr Varga József-i
elismerő, biztató szándékok múltban megfogalmazott és a jövőnek szóló tiszta üzenetét is. Katalinra úgy tekinthettek, kedves
tanulóink, mint aki erős elhatározással és
tudatosan vállalt mindig újabb kihívásokat,
ha kellett munkával teremtve esélyt tanulmányai folytatására, így taposta ki azt az
utat, amely a györgyei iskola tantermeiből
egy olyan életpályához vezetett, amelyet
most méltatni és elismerni volt lehetőségünk.
Ezen ünnepi alkalomból gratulálunk Neked, kedves Katalin, – büszkeséggel, mert
annak erősítő tudatát adod nekünk, hogy
a györgyei iskolából is vezet út a gazdag
és boldogító életpálya felé. Erre Te példát
kínálsz. Adjon elégtételt és munkádhoz,
újabb elhatározásaidhoz erőt az, hogy
szülőfalud példaként ajánlja küzdelmeidet
és eredményeidet a Téged Györgyéről követő generációk tagjainak.
Örülünk, hogy Te is szívedben őrzöd a
györgyei gyerekkor emlékeit. Életed további évtizedeihez, életpályád további
eredményeihez és sikereihez boldog megelégedettséget kívánunk. Erős és nemes
szándékaid táplálják, segítsék tovább alkotó önbizalmadat.
Köszöntenek egykori nevelőid, s a Dr.
Varga József matematikus nemes lelkű
alapítványát gondozó kuratórium tagjai:
Bordás Varga Nóra, Nagy Zoltán,
Lévai Györgyné, Kiss Gabriella,
Juhász Attila
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Interjú Varga Imre P. Kapisztrán
ferences szerzetessel
Tápiógyörgye római katolikus egyház
közössége mindig nagy tisztelettel és
megbecsüléssel tekintett azokra a tagjaira, akik falunkból elszármazva, a papi
vagy szerzetesi hivatást választva végezték többnyire élethosszig tartó szolgálatukat. Varga Imre P. Kapisztrán atya
a ferencesek tagjaként tevékenykedik
hosszú évek óta, nem kevés és könnyű
feladatot ellátva a rend által folytatott
munkavégzési körökből. A vele készített
interjúban tápiógyörgyei kötődéséről,
gyermekkori élményeiről, a szerzetesi
lét feladatairól, a nem régen kapott állami kitüntetéséről kérdeztük.

Kedves Kapisztrán atya! Kérem,
számoljon be néhány mondatban a
tápiógyörgyei kötődéséről, családi
felmenőiről, élete kezdetéről!
Mindkét ágon tősgyökeres györgyei
vagyok. Édesanyám varrónő volt, édesapám eleinte a tsz-ben dolgozott, utána
postán, és egy testvérem van. Itt jártam
iskolába, zeneiskolába, szóval itt gyerekeskedtem, de sajnos elég hamar el is
kerültem a faluból.
Megosztaná velünk az egyik legkedvesebb, Tápiógyörgyéhez kötődő
gyermekkori emlékét, ami a „pokoli
kántor” szerepéről szól?
Úgy lettem pokoli kántor, hogy a ’70es évek első felében, amikor Pokoltanyán még többen is laktak, az iskolaépület egyik, akkor már használaton
kívüli tantermében voltak kéthetente
vasárnaponként misék. Ezt a mindenkori káplán mondta, aki szívesen vette, ha
nem egyedül kellett kibicikliznie oda, és
ott is volt ministránsa, ezért aztán általában 3-4 ministráns kikerekezett vele.
Akkoriban én már elég jól zongoráztam,
és nagyon tetszett az orgona hangja
is, és a mikor kimentünk Pokoltanyára, györgyeiesen Pokolba, akkor misék
után, míg a pap a hívekkel ügyes-bajos
dolgokat rendezett, vagy beszélgetett,
időtöltésként komolyabb zongorada-

rabokat játszottam az ott lévő rozoga
harmóniumon. Egy ilyen alkalommal kérdezte meg tőlem Lukács András, az akkori káplán, hogy nem lenne-e kedvem
megtanulni harmóniumon is játszani, és
miséket is kísérni. Kedvem az lett volna,
de mivel kicsi voltam (ötödikes vagy hatodikos) és a kezem is kicsi volt még a 4
szólamú kiséretek játszásához, ezért a
„Szent vagy Uram” orgonakönyv 4 szólamú kíséreteiből egy párat átírt nekem
3 szólamra, amit már el tudtam játszani.
Amikor már jól tudtam ezeket, akkor ott,
Pokoltanyán kísértem először misét harmóniumon, és így lettem „pokoli kántor.”
Miért lett éppen ferences rendi szerzetes? Milyen egyedi feladatokkal jár
ez a hivatás? Melyek voltak ez idáig
legfőbb állomáshelyei a szerzetesi
pályájának?
Ennek főként az az oka, hogy a gimnáziumot is az esztergomi ferenceseknél
végeztem (tehát ahol jelenleg is élek),
így őket ismertem meg, részben itt, részben pedig a pasaréti kolostorban, ahol
nyaranta laktam, amikor a kántorképzőt
végeztem. Igazából nem is onnét közelíteném meg, hogy milyen feladatokkal jár
ez a hivatás, hanem hogy a szerzetesség és a papság között mi a különbség,
Míg a papság egy kifejezett szolgálat
az egyházban, a szerzetesség sokkal
inkább életforma, amihez sokféle tevékenység, munka kapcsolódhat, például
a papság is. Az én esetmben ezen felül
még sok más egyéb is kapcsolódott.
Nos, a szerzetesi próbaévemet (noviciátust) szintén itt, Esztergomban töltöttem,
majd a teológia és az egyetem végzésekor Budapesten, a pasaréti rendházban
laktam. Tanulmányaim befejeztével vis�szakerültem Esztergomba, ahol 11 évig
voltam, és ebből 8 éven át vezettem a
kollégiumot is. Innét ismét Pasarétre helyeztek az ottani rendház és a ferences
növendékek elöljárójának. Ekkor kerültem kapcsolatba a SOTE Mentálhigiéné
Intézetével, és lettem szakalapítója az
ottani lelkigondozói képzésnek. Pasarétről 6 év után Szécsénybe küldtek, ahol
11 éven át voltam házfőnök és a novícius-magiszter (a rendben első évüket
töltők felelőse). Ez idő alatt doktoráltam
történelemből az ELTE-n, és képződtem
pszichodráma-vezetőnek. Szécsényből
Budapestre, a Margit körúti rendházba
helyeztek, ahol öt évet töltöttem, közben
megalapítottuk a „Kilátó” Ferences Mentálhigiénés és Lelkigondozói Központot,
és a Magyar Ferences Könyvtár és Levéltár vezetője is voltam. Öt év után innét kerültem jelenlegi állomáshelyemre,
Esztergomba.
Életpályája során könyveket írt.

Komoly tanulmányokat végzett a történelemtudomány, a latin nyelv ismerete és a mentálhigiéné területén.
Milyen megfontolásból tette mindezt?
Mely területeken és milyen egyházi
intézményekben tudja ezt a többlettudást hasznosítani?
A történelem szeretetét még Molnár
tanár úr ültette el bennem Györgyén. A
történelem ismeretéhez szükség van a
latin nyelvre is, tehát ez jött hozzá. Így
lettem történelem-latin szakos középiskolai tanár. Ami a mentálhigiénét és a
lelkigondozást illeti, azt pedig a szükség
hozta, hiszen nagyon sok ember fordul
hozzánk a legkülönbözőbb kérdésekkel,
elakadásokkal, nehézségekkel. Ezeknek
egy jelentős része azonban nem hitbeli, hanem alapvető emberi nehézség,
és azt gondolom, mindenekelőtt ezt kell
rendbe tennünk. Ezért alapítottuk meg a
fent már említett „Kilátó” központot, de
mindennapi munkámnak itt, Esztergomban is része a lelkigondozói tevékenység.
Nem régen a magyar érdemrend lovagkeresztje, polgári tagozata kitüntetést kapott Magyarország köztársasági elnökétől. Pontosan mit jelent ez
az elismerés? Mely érdemeit köszönték meg ezzel?
A kitűntetés igazi meglepetés volt. Az
indoklás „a keresztény értékek képviseletét és átadását” emelte ki.
Végezetül, milyen kapcsolata maradt a szülőfalujával, Tápiógyörgyével? Milyen érzéssel lép be az itthoni szentélybe szentmisét bemutatni?
Követi-e az itthoni eseményeket? A
családi hozzátartozókon kívül maradtak-e régi barátságok, kötődések? Mit
üzen ma Tápiógyörgye fiatalságának?
Sajnos ez a kapcsolat mára már
eléggé meglazult. Általában csak édesanyámhoz járok haza egy-két hetente,
hiszen a rokonságomból szinte mindenki elkerült Györgyéről. Ilyenkor, ha van
időm, a szomszédokkal találkozunk, pl.
Gergely Tibiékkel, akiknek nagyon hálás
vagyok, hogy figyelnek édesanyámra.
Néha eljutok a templomba is... Nagyon
megtisztelő volt, amikor díszpolgára
lettem szülőfalumnak. Az eseményeket
azért követem, mert részben olvasója
vagyok a faluújságnak is, részben azért
híreket is hallok. Be kell vallanom, hogy
nagyon jól esik, amikor esztergomi iskolánk facebook oldalán egyik-másik megnyilatkozásom kapcsán györgyei ismerősök kommentjei is feltűnnek.
Köszönöm a válaszait.
Az interjút készítette: Németh Csaba
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A györgyei egészségügy elmúlt 40 éve
Interjú Petró Józsefné volt körzeti ápolónővel
Szeretném, ha mesélnél egy kicsit magadról.
Negyven éves munkaviszony után 2013
szeptemberétől nyugdíjas vagyok. Sajnos
hat éve özvegy. Egy fiam van, aki nős, és
van egy kislány unokám. A mindennapi
életem során sokat foglalkozom a környezetemmel: kertészkedek, rendezgetem az
otthonomat. Naponta segítek édesanyámnak is. Ha szükség van rám, akkor az unokámmal vagyok. Nagyon szeretjük egymást,
mondhatom, hogy ő az én „éltetőm”, motiválóm. Sok örömöm lelem benne.
Milyen „gyökereid” vannak? Hogyan
kötődsz a faluhoz?
Nagyszüleim, szüleim györgyeiek. Pokoltanyán születtem, de a későbbi otthonom
Tápiógyörgye lett. Itt jártam általános iskolába, majd a középiskola elvégzése után
kis kerülővel tértem vissza a faluba. Férjem
szülei kezdték el a házunk építkezését, amit
a házasság kötésünk után mi fejeztünk be.
Mindig szerettem itt élni. A számomra legfontosabb emberek is itt élnek: az édesanyám,
a fiamék, a testvéremék.
Az egészségügybe hogyan kerültél?
Tíz éves voltam, amikor súlyos operáción
estem át. Akkor nem sok esély volt az életben maradásomhoz. Az orvosnak és a főnővér feleségének hála – akik gyermekükként
kezeltek –, ma is itt lehetek. Nagyon szoros
kapcsolat alakult ki a megmentőimmel. Én
ide vezetem vissza az elszántságomat a
mások megsegítésére és az egészségügyi
tevékenységemre.
Budapesten a Vámos Ilona Egészségügyi
Szakiskola általános ápoló szakán végeztem
1973-ban. Szolnokon a MÁV Kórházban dolgoztam két évig, majd 1975. december 5-én
visszatértem a falumba dolgozni. Először
Miskolczi Józsefné Anikát helyettesítettem,
majd Dr. Csepreghy Istvánné Mancika néni
nyugdíjazása után az ő körzetét vettem át.
Igaz az az állítás, miszerint ezt a munkát csak nagy szeretettel és türelemmel
lehet végezni?
Igen. És odaadással. A beteg ember számára a nővér egy híd, egy mentőöv. Híd az
orvos és beteg közt. Sokszor egy-egy bajt
a beteg nekem mondott el, és én a legjobb
tudásom szerint irányítottam a helyes megoldás és orvosi segítség felé. Mentőöv, amibe bele lehet kapaszkodni. Sokszor egy-egy
betegségnek lelki okai voltak/ vannak. Hiába
volt gyógyszere valakinek a magas vérnyomásra, amikor benne dúlt a „lelki háború”.
Sokszor ezeket a problémákat nem osztották meg a közvetlen családtagokkal, mondván: nem terhelik őket. De nekem elmondták. Ha tudtam, tanácsot adtam, ha nem, a
titkot megőriztem, és az ajtón kilépve a témát
lezártam magamban. Sok keserűségnek és
bánatnak voltam tanúja és titoktartója.
Pályafutásod során kikkel dolgoztál
együtt? Orvosok? Asszisztensek?
Szerencsének mondhatom magam, mert
pályafutásom során jó kapcsolatom volt min-

Petró Józsefné a képen bal oldalt
den kori főnökeimmel és kolléganőimmel.
Ha azt nézzük, hogy az ember több időt tölt a
munkahelyén, mint a családjával, akkor fontos a jó légkör. Én úgy éltem, hogy az otthoni
gondokat nem vittem a munkahelyre, de otthon sem beszéltem a betegek problémáiról.
Az orvosok, akikkel együtt dolgoztam:
Dr. Jancsók Pál, Dr. Köveskuti Aranka, Dr.
Csernus Zoltán, Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet Ágnes, Dr. Jánosik György. Kolléganők:
Unyi Józsefné Ica néni, Miskolczi Józsefné
Anika, Balogh Jánosné Marika, Tóth Beatrix.
Nagyon jó kapcsolatot ápoltam a védőnővel,
Németh Annával, Dr. Kalocsai Anna fogorvossal és asszisztensével, Fajka Magdolnával illetve a másik körzet ápolónőjével, Kérdő Béláné Julikával is. A kórházi és a körzeti
nővéri munkám során is megadatott, hogy
jó munkatársak vettek körül. Mondhatom,
a mindennapi munkában is „jó családként”
működtünk.
Milyen jó és rossz tapasztalatokat gyűjtöttél az évek során?
Egy-egy rossz dolog tapasztalása esetén
gyorsan kellett cselekedni: minél gyorsabban megoldani, és nem tologatni a problémát. Mindehhez nagyon fontos az orvosnővér közti bizalom, hogy ne kételkedjünk a
másik munkájában. Fontos az orvos-nővérbeteg bizalma is. Merjen a beteg bizalommal
fordulni segítőihez.
Fontos, hogy a kötelező továbbképzéseken túl is képezzük magunkat. Sokat köszönhetek mindenkori főnökeimnek, mert lehetővé tették a különböző szakosítók elvégzését,
így bővülhetett szakmai tudásom. Nem volt
könnyű: dolgozni egész héten, majd péntekszombaton beülni egy előadóterembe Budapesten vagy Kecskeméten, meghallgatni az
anyagot, időnként vizsgázni, hazaérve pedig
feleség és édesanya is lenni. Ehhez olyan
megértő családi háttér szükséges, mint az
enyém.

Nagyon jó volt az én munkásságom idején az egészségügyi hét, a különböző szűrővizsgálatok megszervezése itt helyben. Voltak véradó vacsorák, vöröskeresztes bálok.
Örömmel készültünk, és fogadtunk előadókat, és szívesen jöttek a falubeliek.
A falubeli emberek, főleg az idősebbek,
hogyan viszonyultak hozzád?
Sajnos sok idős már nem él, de a fiatalabbak kedvesen üdvözölnek, ha találkozunk, ezért azt gondolom, hogy a különböző korosztályok és köztem jó volt a viszony.
Nem tudok róla, hogy lett volna haragosom,
nincsnek rossz emlékeim.
Milyen változásokat éltél meg?
Dr. Jancsók Pál és Dr. Köveskuti Aranka
Tápiószelén bevezették a hétvégi ügyeletet.
Öt község tartozott ide: egy-egy falu orvosa, nővére és egy sofőr adta az ügyeletet.
Szombat reggel héttől hétfő reggel hétig,
majd kezdődött a rendelés a saját községében.
Dr. Csernus Zoltán háziorvos először
önkormányzati, majd mint vállalkozó orvos
alkalmazott körzeti nővérként. A társadalombiztosítási kártyarendszer megjelenése után
a betegek az általuk választott orvoshoz adták be kártyáikat. Kézi feldolgozás működött.
A napi betegforgalom és ellátás mellett ez
elég nehéz volt. A számítógép megjelenése
ezért nagyon sokat számított az egészségügyben. Először ugyan idegenkedtem tőle,
nehezen indult, de később nagy segítség
volt.
Nehezen éltem meg, amikor egy-egy orvos elment a faluból. De elmondhatom, hogy
velük kapcsolatban csak jó emlékeim vannak. Szép időszak volt. Sok derűs csevegés,
nevetés, születés, ballagás, esküvő. Jó volt.
Az interjút készítette:
Gálné Dömők Gyöngyi
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Tájékoztató a Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók
Egyesületének 2019. évi tevékenységéről
Tisztelt Képviselő-testület!
Az egyesület taglétszáma 2019-ben 55
fő, aktívan, szakképzetten feladatot ellát 15
fő. Az egyesület a feladatellátását szakszerűen tudja végezni, hiszen több szakképzett,
hivatásos tűzoltó is tag, akik az önkéntesek
folyamatos betanításáról gondoskodnak. Az
egyesület az alapszabályban megfogalmazott tevékenységet végzi, a falu közösségének mentő-tűzvédelmét látja el, illetve szükség esetén a szomszédtelepüléseken nyújt
segítséget, valamint katasztrófa elhárítási
feladatok ellátásának tesz eleget. Az egyesület tevékenysége során, káreseteknél
egyetlen tagjának sem fizet, mindenki a saját
idejét áldozva segít a település lakóinak. Ezt
fontosnak tartottam leírni, mi, amit végzünk,
kötelességünknek érezve tesszük.
Az egyesület gépjármű és eszközparkja megfelelő a káresetek felszámolására.
Sajnos, hogy az időjárás rendkívül szélsőséges, így Tápiógyörgyén is előfordulhat
bármi olyan eset, amikor is nagyon jó hasznát vehetjük a „kéznél lévő” eszközeinknek, megvédhetjük a település, a lakosság
értékeit. Tevékenységünk fő támogatója az
önkormányzat, és együttműködési megállapodás van érvényben. Az egyesületnek a
helyi önkormányzaton kívül együttműködési
megállapodása van a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal és a Nagykátai
Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksággal is,
munkánkra számítanak és elismerik.
2019. évben 27 esetben kellett vonulni az
alábbi esetekhez, ebből 21 tűzeset és 6 műszaki mentés volt. (mellékelek egy tájékoztató kimutatást)
A múlt évi tevékenységünk nagy vonalakban:
- IFA TLF16 és MOWAG 300B típusú gépjárműfecskendőket karbantartjuk, javítjuk érvényes műszaki vizsgával rendelkeznek.
- Folyamatosan gondoskodunk a garázs és
a klubház karbantartásáról.
- Május 1-jén megtartottuk a hagyományos
Flórián Napi rendezvényünket, mely ünnepi
megemlékezéssel kezdődik és utána pedig
a község utcáin felvonulást tartottunk.
- Rendszeresen kapunk meghívásokat intézményektől, táborozó csoportoktól, tűzoltói
tevékenység, a tűzoltógépjármű bemutatójára.
- Rendszeresen résztvevői vagyunk a községi rendezvényeknek, ünnepségeknek.
- Újszilváson a falunapon vettünk részt az
újszilvási önkormányzat felkérésére,
- a helyi táborosoknak bemutatót és oktatóelőadást tartottunk,
- gyermeknapi rendezvényen vettünk részt,
- aktívan részt vettünk az egyesületek napján,
- Érvényes pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Együttműködési Alaphoz működési
támogatásra, nem nyertünk, várólistára kerültünk.
Jelenleg minden eszköz felül van vizsgálva, jegyzőkönyvvel rendelkezik. A felülvizsgálatok jelentős összeget emésztenek

fel, a vonulós tűzoltóknak még orvosi vizsgálattal is kell rendelkezniük. A felülvizsgálaton
felül még fél évente helyszíni ellenőrzést tart
a Katasztrófavédelem is. Ha minden rendben, akkor végezhetünk szaktevékenységet.
Arra törekszünk, hogy minél jobban megfeleljük az előírásoknak. Elkerülhetetlen, hogy
mindig akad valami javítás, hiszen a gépjárművek öregek.
Folyamatosan bővítjük a tagjaink létszámát, továbbra is próbáljuk a fiatalokat bevonni az egyesület munkájába.
Összességében igyekszünk rendkívül takarékosan megoldani a működést, nagyon
sok esetben a tagok hoznak otthonról kisebb
alkatrészeket, anyagot, vagy éppen egyéb
eszközöket, arról nem beszélve, hogy a járművek, helyiségek karbantartására, tisztántartására rengeteg szabadidőt áldoznak.
Az egyesület bevételét 2019. évben az
önkormányzat 2018. évről átnyúló 750 eFt
összegű támogatása, szja 1 %-a, ami 331
eFt és 33 eFt tagdíj, valamint pályázati támogatás jelentette. Természetesen minden
pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni. A múlt év folyamán takarékosan gazdálkodtunk, hogy az ez évben kialakítandó
tűzoltószertár felújításában részt tudjunk
venni, ezért igyekeztünk minden ilyen irányú
pályázati lehetőséget kihasználni.
- A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól pályázaton nyertünk 1.250.000 Ft-ot
szertár építésre, felújításra. Az összeg a jelenleg folyamatban lévő beruházásra került
felhasználásra az alábbiak szerint:
Fűtésrendszer kiépítés anyagai 911.669 Ft
Világítás korszerűsítés anyagai 338.331 Ft
- A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól ez évben is pályázati támogatás formájában kapunk 1.100.000 Ft-ot, melyet az
épület bejáratának aszfaltozására kívánunk
felhasználni.
- A BM és Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által 2016. évben kiírt pályázatán szertár építési, felújítási támogatásként
825.000 Ft összeget nyertünk, melyből a
jelenlegi beruházáshoz az alábbiak kerültek

beszerzésre:
20 kg epoxigyanta 423.164 Ft, 9 db 600x1800
mm-es Dunaterm radiátor 401.836 Ft
- A pályázati támogatásokon felül még az
egyesület költségvetését terheli a víz- és
fűtésszerelés munkadíja, ami 750 eFt, valamint egyéb anyagköltségek (festék és
egyéb felmerülő anyagok), aminek költsége várhatóan kb. 300 eFt lesz. Minden más
egyéb pályázati lehetőségeket is igyekszünk
kihasználni, így a 2018. évben benyújtott, de
2019-ben nyertessé váló pályázatot is, melyet az alábbiakban részletezek.
- A Vidékfejlesztési Program keretében
közzétett, a HAJT-A Csapat Akciócsoport
területén megvalósított kulturális és egészségmegőrző rendezvény támogatására
pályázatot nyújtottunk be. A pályázaton
8.248.059 Ft támogatást nyertünk, és a
pályázati cél megvalósítására 9.703.600 Ft
összeg került meghatározásra. A pályázat
keretében beszerzésre került;
1 db rendezvénysátor (10X20X2,30 m)
4.784.990 Ft, támogatás összege:
3.843.698 Ft, önrész: 941.292 Ft
1 db TR 40 KV áramfejlesztő 3.937.000 Ft,
támogatás összege: 3.119.755 Ft, önrész:
817.245 Ft
Megjegyezni kívánom, hogy a támogatásból 6.963.452 Ft került felhasználásra, mely
összeg az egyesület részére átutalásra is
került. A fennmaradó támogatási összegre
vis maior jelentés lett benyújtva, mivel azt a
járvány végett nem áll módunkban felhasználni. Az így lemondott összeg fedezte volna az egyesület 120. évi megalakulása, a
település 800 éves évfordulója, valamint a
zeneoktatás 50 éves fennállása alkalmából
szervezett rendezvény hangosításának, a
fénytechnika, a plakátok, valamint a fellépők
étkezési költségét.
A pályázat elbírálásának csúszása végett, a benyújtott árajánlat összegei időközben változtak, emelkedtek, így a sátornál 262.990 Ft, az áramfejlesztőnél pedig
266.700 Ft többletköltség merült fel, mely
összeg az önrészünk összegét növelte. A
pályázat megvalósításánál nagyon fontos
megjegyezni, hogy az önkormányzat nyújtott
rendkívüli támogatást, 4 mFt-ot, melyet ez év
áprilisában, – a támogatás leutalását követően – átutaltunk az önkormányzat számlájára.
Ezeknek a pályázati támogatásoknak a felhasználása nemcsak az egyesületet, hanem
településünket is gazdagítja.
Tisztelt Képviselő-testület! Az egyesület
önkéntesen látja el feladatait a településen,
teszi mindezt a helyi emberek, a lakosság
érdekeiben. Bízom benne, hogy a jövő évre
nézve, ennek a feladatellátásnak a biztosítása nem fog gondot okozni sem az egyesületnek, sem pedig az önkormányzatnak.
Az egyesület nevében köszönöm a működéshez nyújtott önkormányzati támogatást.
Tápiógyörgye, 2020. június 15.
Sinka Gábor, elnök
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Alapítványi közélet a „Koronavírus árnyékában”

A TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Alapítvány és a Spuritusz Futóklub 2020 tavaszán, az összes községi civilszervezethez
hasonlóan minden közösségi megmozdulását, programját törölte. Az évente szokásos Majálisfutás, a Szentivánéji csődület
és a Múzeumok éjszakája is a járvány
áldozatául esett. Elmaradtak az országos
futóversenyek, így a csapataink, gyermekeink sem tudták magukat megméretni az
évi rendszeresített „viadalokon”! Szerettünk volna a pünkösdi hétvégére tervezett
800 éves jubileumi Községi rendezvény
aktív tagjai lenni. Az 20 helyszínes országos túrasorozat egyik kiemelt rendezői
státuszát is elnyertük. Így lett volna 10 és
25 kilométeres Puszta-túránk, ahová az
ország minden pontjáról volt ígérvényünk,
jelzésünk a részvételre. De lázasan és
reménykedve néztünk a falunapi futóversenyünk elébe. Végre jeles alkalommal
összekötötten, igazi értékes díjazással és
profi chip-es időméréssel, befutókapuval,
és nemzetközi indulókkal kezdtük volna
a Falunapi hétvége programjainak sorát.
De hallgatva a tavaszi híreket, látva a kétségbeejtő, szívszorító képeket Olasz- és
Spanyolországból, tisztességgel, felelősséggel tudomásul vettük, hogy most nem
a közösségi rendezvények a fontosak,
hanem az otthonmaradás és a családunk
védelme, idős embertársaink veszélyeztetésének elkerülése.
A tavaszi karantén lelkileg lefájóbb pontja a kölökedzések elmaradása volt. Elektronikusan tartva a kapcsolatot éreztük,
hogy a rendszeresen edző gyermekeknek
mennyire hiányzik a mozgás, a közösség
és az a hangulat, amely a Spuritusz edzéseken van! Így a járványügyi korlátozások
megszűnését követően, május végén újraindulhattak az edzéseink. Öröm volt látni,
ahogy az első jelzésre jöttek a „kölkök”!
Persze voltak akik februárhoz képest elmaradtak. És azóta sem láttuk őket. Ennek
biztosan oka van, s ha az van - vitatni nem

is szükséges. Mindig van változás egy
közösségben. S ha jól tesszük dolgunkat
a változás akár jó is lehet! Én köszönöm
az Alapítvány nevében is azt amit eddig
értünk tettek, megtettek és a jövőben is
megtesznek. A középiskola mindig egy
magasabb szint. Több elfoglaltság, több
ismeretanyag, hosszabb utazás és lényegesen több tanóra. Kívánunk most középiskolába induló Spurituszkáknak sportos
tinédzser éveket, a sportból eredő kitartást
és tisztes helytállást az új környezetben.
Mi nem felejtjük őket, reméljük egyszer ezzel ők is így lesznek a lelkük mélyén!
A járványügyi korlátozások idején, azért
mégsem maradt Tápiógyörgye Alapítványi
program nélkül. Az év elején meghirdetett
800 év 800 kilométer/oldal programunkat nem zavarta a COVID19. Az egyéni
sportolás nem volt tiltott. Így aki komolyan tervbe vette az értékes egyedi érem
megszerzését, az nem maradt kihívás,
feladat, cél nélkül. Sokan küldték el már
nekünk részvételi szándékukat és elért
eredményeiket. Így nem maradt el minden
feladatunk. Sőt a tavasz során sikerült idei
minimálisra szabott önkormányzati támogatásunk mellé civil felajánlásokat is szerezni, így belekezdhettünk az érem tervezésébe, megrendelésébe, gyártásába és
hazaszállításába. Ahogy az előző Faluújságban hírt adtunk róla és ígértük az érem
fotóját, úgy itt az idő megmutatni azt!
Szerintünk és a gyártó szerint is csodaszép. Ezért most hogy már itt vannak,
külön buzdítunk mindenkit, hogy ragadjon alkalmat és tervezze el, hogy biztosít
magának egy limitált példányt magának.
A megszerzésének két módja van. 75 db
„Teljesítő” és 75 db „Támogató” készült
mindössze. A „teljesítő” megszerezhető
TÁPIÓGYÖRGYE fennállásának 800. jubileumi évében sportolni, olvasni szeretőknek azzal, hogy futnak, gyalogolnak,
túráznak, kerékpároznak 800 kilométert,
vagy olvasnak 800 oldalt! 18 év alatt a teljesítendő kilométer 400!
Természetesen a teljesítést igazolni
szükséges!
Sportolásnál ez internetes sport applikáció (pl adidasrunning, strava, mylaps,
stb) havi, vagy éves összesítőképének
beküldésével, olvasásnál a helyi könyvtárban visszaigazolt könyvcímmel, oldalakkal
lehetséges!
A díjazás év végi ünnepség keretében
kerül átadásra!
A támogatói pedig alapítványi felajánlás
ellenében szerezhető meg. Szép emlék
magunknak, családtagunknak.
De kérek mindenkit, hogy időben biztosítsa a saját példányát. Ugyanis a gyártó
cégérre tette a saját honlapján, közösségi
oldalain, így teljesítők támogatók már az
ország minden pontjáról jegyeztek érmeket. Fogynak! Egy igazi györgyei 800 éves
emlék. Kérem gondolkodjanak erről. Csak
150 db létezik!
Hogy mit hoz még a nyár, most még

mindig képlékeny. Ismét aggasztó híreket
hallani az újabb járványról. Még nem „biztos”, de dédelgetett tervünk, hogy megrendezzük a IX. Gulyaterelőt. Családias,
„házi” környezetben. Spuritusz háziversenyként, a Falunap elmaradása ellenére Szent Annakor, július 25-én, a szokott
időben, a szokott helyen. Csendben, kevesen, de Spurituszos indulókkal és régi
közeli barátainkkal. Aki szívesen csatlakozna, figyelje a híreket. Még akár eme
álom valósággá válhat.
Köszönjük támogatóink, segítőink, gyermekeink szüleinek támogatását. A bátorító
elismerő szavakat. Mi készülünk, tegyék
Önök is!
Jó egészséget Mindenkinek!
Molnár Zsolt
elnök

Vágány József:
Nekem nincsen
bakancslistám
Nekem nincsen bakancslistám,
és olyan nem is volt soha,
nekem nem volt gyerekszobám,
meg nem is jártam oviba.
Az vesse rám az első követ,
ki nem élt át még soha ilyet!
Falun éltünk nagycsaládban,
három gyerek egy szobában.
Kemencében sült a kenyér,
lavór volt a fürdőszoba,
fészerben egy ráfos szekér,
vetett ágyban meleg tégla.
Ártézi volt ivóvizünk,
a kútról hordtuk kannában,
erre szívből emlékeztünk,
ott randizgattunk vidáman.
A suliba gyalog jártunk
télen-nyáron egyformán,
árokparton botorkáltunk
hóban, porban, pocsolyán.
Szünetben az iskolában
fogócskáztunk tízpercnyit,
a pedellus kosarában
kerestük a sóskiflit.
Gyerekfejjel nem tudhattam,
hogy merre vet a sors engem,
nehéz utat választottam,
és nem volt könnyű életem.
Nem írtam én bakancslistát,
sőt, álmokat sem kergettem,
egyet viszont megtanultam:
tudj küzdeni az életben!
2020. április
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Tápió mentéért díj – Második alkalommal
A tápiószelei Blaskovich Múzeum Baráti
Köre Közhasznú Egyesület 2019-ben Tápió mentéért díjat alapított azzal a céllal,
hogy elismerje azokat a személyeket, akik
munkájukkal sokat tettek a Tápió mentéért.
A díjat évente legfeljebb három személy
kaphatja meg, illetve ezen felül egy személy
posztumusz. Az elismerés pénzjutalommal
nem jár, a díjazottak elismerő oklevelet és
emlékérmet vehetnek át.
Jelölt lehet bármilyen természetes személy, aki a Tápió mentén, vagy a tájegységen kívül él, elévülhetetlen érdemei alapján
pedig méltó lehet a kitüntetésre. A kitüntetésre javasolt személy bármilyen területen
végzett kimagasló munkássága felterjesztésre érdemes, ha az a Tápió mente valamelyik településén vagy a Tápió mentéért
valósult meg. A benyújtott jelölések elbírálásánál kiemelt figyelmet kapnak azok a jelöltek, akiknek tevékenységi körébe tartozik a
kulturális örökségvédelem, a néprajzi értékek, helyi hagyományok őrzése, az épített
örökség védelme, a szellemi örökség átörökítése, természeti értékeink megőrzése,
az oktatás, valamint az identitástudat erősítése, illetve mindezek megvalósításának
segítése. További elbírálási szempont, hogy
a jelölt személy és munkássága helyi, regionális, országos vagy nemzetközi szinten
szerzett-e hírnevet a Tápió mentének.
Jelölő személy: bárki tehet felterjesztést
A jelölt szakmai életútját és munkásságát
bemutató pályázati anyagot (maximum 2
oldal, kötetlen formai követelmény) az alábbi címre kérjük beküldeni, kizárólag postai
úton: Blaskovich Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület, 2766 Tápiószele, Múzeum u. 13. A borítékon kérjük feltüntetni:
„Tápió mentéért díj – 2020”
Kérjük feltüntetni a jelölő fél, valamint a
jelölt pontos elérhetőségeit is a felterjesztésben (név, cím, telefonszám, email)! A felterjesztés határideje: 2020. október 15. A díj
átadásának időpontja: 2020. november 14.
szombat. A díj átadásának helyszíne: Művelődési Központ, 2760 Nagykáta, BajcsyZsilinszky út 9.
A díjátadó ünnepség fővédnökei:
Szabó István – Pest Megye Közgyűlésének

Tápió-mentéért díj első díjátadó ünnepsége Tápiószelén 2019-ben
elnöke
Dorner Gábor – Nagykáta Város polgármestere
Minden évben a Blaskovich fivérek által
Tápiószele és Tápiószentmárton határában
megtalált szkíta aranyszarvas napjához
(1923. november 08). közeli időpontban
kerül az ünnepség megrendezésre. A rendezvényre minden évben meghívást kapnak az előző évek díjazottjai is. Az előző
évben felterjesztett, de elismeréssel nem
jutalmazott személyeket automatikusan az
idei felterjesztettek közé soroljuk (minden
felterjesztés érvényes a következő évben
is, amennyiben nem került díjazásra).
A díj kuratóriumának tagjai:
Terék József – Pest Megye Önkormányzatának kulturális szakreferense, MMA Köztestületi tag, a kuratórium elnöke
Terék Mihály – Blaskovich Múzeum Baráti
Köre Közhasznú Egyesület elnöke, Arany
János díjas pedagógus
Gócsáné Dr. Móró Csilla – MMGMK
Blaskovich Múzeum igazgatója, történész,
Tápiószele díszpolgára

Katus Norbert – Összefogás Sülysápért
Egyesület elnöke, Sülysáp Város alpolgármestere
Dr. Baksa Brigitta – Budapesti és Pest megyei Regionális Príma díjjal kitüntetett etnográfus, Apor Vilmos Katolikus Főiskola
tanára
Tarnavölgyi László – a www.tapiokultura.hu
főszerkesztője, a Nagykátai Városi Könyvtár, Művelődési Központ és Tájház igazgatója
A 2020. évi Tápió mentéért díj ünnepi
műsorával egybekötött díjátadó ünnepség
fő támogatói: Pest Megye Önkormányzata,
Nagykáta Város Önkormányzata
A rendezvény időpontja az egészségügyi
helyzet függvényében változhat!
A díjjal kapcsolatos további információk:
Blaskovich Múzeum Baráti Köre Közhasznú
Egyesület, 2766 Tápiószele, Múzeum u. 13.
email: szelemuzeumbarat@gmail.com,
terek.jozsef@gmail.com
Tel: 0653/380-157
forrás: tapiokultura

Meghívó író-olvasó találkozóra

Schäffer Erzsébettel

„Játsszunk szerelmet, gyermeket, családot”
Időpont: 2020. szeptember 10. 17 óra
Helyszín: Községi Könyvtár
Belépés: díjtalan
Várunk minden kedves érdeklődőt sok szeretettel!

Hirdetések
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2020-ban érvényben
lévő ár- és díjtételek

Tisztelt Önkormányzat!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. jelenlegi, Nagykáta,
Egreskátai út 27. szám alatti ügyfélszolgálati irodája elköltözik.
2020. július elsejétől modernebb és tágasabb
Felhasználóinkat. Ügyfélszolgálati irodánk új címe:

irodahelyiségben

fogadjuk

2760 Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky út 1. fsz. 1.
Munkatársaink a korábbi ügyfélfogadási rend alapján várják a Felhasználókat.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8:00-15:00
Kedd: 8:00-15:00
Szerda: 12:00-18:00
Csütörtök és péntek: zárva
Bízunk benne, hogy szolgáltatásunkat a jövőben is megelégedéssel veszik igénybe!

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

Magánszemélyek kommunális adója 9.000 Ft/
év
Községi Könyvtár és Művelődési Ház helyiségeinek bérleti díja:
Nagyterem bérleti díja
fűtési idényen kívül: 11.000 Ft + Áfa / óra
fűtési idényben: 17.000 Ft + Áfa / óra
Lakodalom vagy hasonló jellegű alkalmi rendezvény
fűtési idényen kívül: 66.000 Ft + Áfa / alkalom + áramfogyasztás
fűtési idényben: 100.000 Ft +Áfa / alkalom +
áramfogyasztás
Nagyterem előtti tér
fűtési idényen kívül: 3.300 Ft + Áfa / óra
fűtési idényben: 4.400 Ft + Áfa / óra
Községi Konyha és Étterem helyiségének
bérleti díja
Egy étkezésre (eszköz és teremhasználat)
fűtési idényen kívül: 25.000 Ft + Áfa/ alkalom
fűtési idényben: 30.000 Ft + Áfa / alkalom
Lakodalom vagy hasonló jellegű alkalmi rendezvény
fűtési idényen kívül: 66.000 Ft + Áfa / alkalom
fűtési idényben: 100.000 Ft + Áfa / alkalom
Ifjúsági tábor alkalmazott díjai:
Kőház és faház bérleti díja
január 1. - május 31.: ruttó 1.400 Ft / fő / éj
június 1. - június 30.: bruttó 2.200 Ft / fő / éj
július 1. - július 31.: bruttó 2.400 Ft / fő / éj
augusztus 1. - augusztus 31.: bruttó 2.200 Ft
/ fő / éj
szeptembertől 1. - december 31.: bruttó
1.400 Ft / fő / éj
Sátorhely bérleti díja bruttó 960 Ft / fő / éj
Tornaterem bérleti díja táborosok részére
bruttó 1.500 Ft / alkalom
Táborozók étkezése
Napi háromszori étkezés: bruttó 3.370 Ft / fő
ebből reggeli: bruttó 810 Ft / fő
ebből ebéd: bruttó 1.320 Ft / fő
ebből vacsora: bruttó 1.240 Ft / fő
Közterület használati díj
Közterületen árusító mozgóárusok, árufélére
tekintet nélkül:
Alkalmi árusok: bruttó 5.000 Ft / nap
Rendszeres jelleggel történő árusításnál:
bruttó 15.000 Ft / hó
Közterületes árusító mozgó bolt, árufélére
tekintet nélkül
Alkalmi mozgó bolti árusítás: bruttó 10.000
Ft / nap
Rendszeres jelleggel történő mozgó bolti
árusítás: 40.000 Ft + Áfa / hó
Piaci árusítás, helyfoglalás
kirakodó árusok (vállalkozói igazolvány, társasági szerződés) 2.000 Ft + Áfa / 1 egység
gépjárműről történő árusítás
3,5 tonna összsúly felett 15.000 Ft + Áfa /
nap
3,5 tonna összsúly alatt 10.000 Ft + Áfa / nap
Helyi őstermelők, kistermelők: ingyenes
További részletek a www.tapiogyorgye.hu
oldalon

Hirdetések
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Tüzelő és építőanyag

Tel.: 06706018744

 Cement, oltott mész, ömlesztett
áruk
-Szlovák cement
-Váci cement
-Oltott mész
-Sóder
-Homok
-Termőföld
-Zúzott kő, murva

06303559997

 Vakolatok, vakolatrendszerek
-Homlokzati vakolat
-Lábazati vakolat
-Alap vakolat
-Falazó habarcsok
-Esztrich rendszerek

REMÉNYSUGÁR BT.
TEMETKEZÉS
Varga Viktor
Tápiógyörgye,
Jókai utca 13.

 Födém szerkezetek, áthidalók
-Áthidalók
-Födémgerendák

 Zsalukő, betonfalazó elemek
-15-20-25-30-40-es zsalukövek
-25-30-40-es pillérkövek
-10-20-as válaszfalelemek

 Falazóanyagok
-45-38-30-25 N+F téglák
-B30 téglák, válaszfal téglák
-Kisméretű téglák
-Okos téglák
-Ytong téglák
 Szigetelő anyagok
-Kőzetgyapot
-Polisztirol
-Üveggyapot
-Vízszigetelő anyagok

 Gipszkarton

0653390818

15. OLDAL

 Tetőcserép és kiegészítőik
-Betoncserepek
-Kerámia cserepek
 Csemperagasztó és ragasztók
-Flexibilis csemperagasztók
-Pro csemperagasztók
-Basic csemperagasztók

 Kémény, kéményrendszerek
-Leier

 Térburkoló kövek, térkő

Tel.: 06 20 /413-0599

-Térkövek
-Téglakövek

Ügyelet:

 Festékek
-Kültéri
-Beltéri

-Normál,vízálló gipszkarton
-Profilok és szerkezeti kiegészítők






Tömítők
Vasanyagok
Fenyő fűrészáru
Mixer beton

Gépi földmunka, alapásás, alapvasalás készítés, árokszedés!
Közúti fuvarozás!
Kérjen egyedi árajánlatot!

06 29/440-630
06 20/944-0630
06 20/414-1988

2765 Farmos, Jászberényi út 43.
email: ertekesites.miknai@gmail.com

TA N K Ó -WA LT E R É S T Á RSA KEGYELETI KFT.
K ö z p onti iroda: 2700 C egléd, Rá kóc z i út 30- 32.
Te l : 0 6 -53/317-225, 06-20/9- 311- 711

T E M E T K E Z É S I S Z OLGÁ LTATÁ S
T E L J E S K Ö R Ű Ü GY I N TÉ ZÉ S S EL
Helyi k é p v i s e l ő n k :

TÓ T H Á R P Á D

2767 Tápiógyörg y e , G e s z t e ny e s o r u. 2 3 .
06- 2 0 / 3 7 5 - 9 0 - 2 3
Anya könyvi ügyintézé s , Öz v e g y i n y u g d í j ü g y i n t é z é s ,
Teme t ő g o n d n o k s á g

E L H UNYT SZÁ LL Í TÁ S I Ü GY E LE T
É J J E L-N A P PA L

Közélet, kultúra
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Kastély Strand és Ifjúsági Tábor Tápiógyörgye
Kedves Vendégeink, Kedves Györgyeiek!
Szeretettel várjuk Önöket
idén nyáron is a Tápiógyörgyei Kastély Strand és Ifjúsági Táborban! Az idei évben
strandunk 2020.06.26.-án
nyitott meg. Az áraink az
előző évekhez képest nem
változtak. A strand minden
nap 10-18 óráig nyitva tart
(9-10 óráig, illetve 18-19
óráig tartó időszakot kizárólag az úszóknak tartjuk
fenn, külön úszójegy/úszóbérlet megvásárlásával). A
Magyar Turisztikai Ügynökség, a Magyar Fürdőszövetség illetve a Monori Járási
Hivatal Népegészségügyi
Osztálya ajánlása alapján új
intézkedések kerültek bevezetésre, melyek betartását
kérjük látogatóinktól:
• A strandfürdő egyidejű
befogadóképessége korlátozásra került az Nemzeti
Népegészségügyi Központ
irányadó útmutatása alapján, melyet maximum 111
főben határoztak meg.
• A belépéskor a kézfertőtlenítés és a lázmérés (mely
érintésmentes, digitális lázmérővel történik) kötelező!
• A medencébe lépés előtt
és után kötelező a zuhanyzó használata!
• A pihenőágyak és a korlátok, kapaszkodók fertőtlenítése folyamatosan történik!
• A vizesblokkok, öltözőkabinok naponta többször kerülnek fertőtlenítésre.
• A papucs viselése a strand
területén kötelező!
• A mosdók használata során és a pénztárnál kérjük,
hogy tartsák be a megfelelő
védőtávolságot!
• Felhívjuk figyelmüket,
hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ a 65. életévüket betöltött személyek
számára nem javasolja a
kültéri medencével rendelkező fürdők látogatását!

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 Karbély Kamilla, Juhász Buda Kerecsen, 1.b
Nagy Szófia Janka, Togyela
Balázs, 2.a Tóth Márk,
Bekkadja Djamel, 3.a Németh Csenge, Gyivák Alex,
3.b Kovács Gréta, Varga
Emília, 4.a Marlen Bendegúz, Szkaliczka Levente,
4.b Farkas Réka, Tóth Teodóra, 5.a Megyes Boglárka, Togyela Vivien, 5.b
Németh Gréta. Kiss-Szabó
Nóra, 6.a Nagy Liliána Zita,
Megyes Bianka, 6.b Kovács
Zsófia, Molnár Anett Liza,
7.a Dömők Alexa, Mozsár
Elemér, 7.b Pribély Szilvia, Marlen Denissza, 8.a
Petrován Edina, Juhász
Dávid, 8.b Árvai Benjámin,
Gabella Evelin
Tápiógyörgye
Község
Önkormányzata kedvezményesen bérbe kívánja adni
a Kastély Strandfürdő és
Ifjúsági Tábor területén lévő
büfé üzemeltetésének jogát.
Az ajánlatokat a Polgár-

mesteri Hivatal titkárságán
kérjük leadni. Az ajánlatban
kérjük az árusítani terve-

Faluújság

zett termékek (ital, jégkrém,
étel) megjelölését.
Nagyné Bíró Adrienn
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