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Önkormányzati tájékoztató
Végül engedjék meg, hogy megköszönjem az óvoda és a GAMESZ dolgozóinak,
valamint minden helyi lakosnak a munkáját, akik vasárnap délelőtt a betlehemi
jászol, az adventi koszorú, a karácsonyi
fotó fal elkészítésén, továbbá a Faluház
és a Polgármesteri Hivatal ünnepi díszítésén fáradoztak.
Kívánok Önöknek szeretetben gazdag,
családi és baráti körben, egészségben
eltöltött Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Új Évet!

„...szeretetben élni a családban, szeretetben élni a faluközösségében….” –
Kovács Attila plébános szavai, 2021. év
Advent első vasárnapján
Tisztelt tápiógyörgyeiek!
Lehet hogy már nem emlékeznek rá,
immár négy éve adtunk be pályázatot a
műfüves sportpálya mellé tervezett kondi
park építésére. Az elmúlt hetekben elkészült az alapozás, a következő hetekben
pedig helyükre kerülnek a kondigépek.
Remélem, hogy minél többen veszik majd
igénybe őket!
Nehéz pénzügyi helyzetünkben is igyekeztünk a helyi egyesületeket támogatni.
Biztosítottuk a helyi futball egyesület, a
ping-pongosok, a zenekar, a tűzoltók, a
Tápió-völgye Közhasznú Alapítvány, a
Don Bosco Egyesület működését az elkövetkezendő hónapokra.
Jó hír, hogy a Községi Sport Körrel
összefogva sikerült TAO forrásból és az
Önkormányzat pénzügyi támogatásával
egy új kisbuszt vásárolni. Valószínűleg a
Volkswagen Crafter kisbuszt eladjuk, így
az önrészünket vissza tudjuk pótolni.
Sok-sok év próbálkozás után megkaptuk a támogatói okiratot a Bölcsőde
pályázatunkról. Az újság következő oldalán bemutatjuk a terveket, melyeket
fehér Gábor építész készített. Köszönöm
Czerván György országgyűlési képviselő
úrnak, hogy segítette kérelmünk célba jutását. A 286 milliós támogatásból a faluközpont újabb épülete tud majd megújulni. Már jelen sorok közlésekor szeretném
jelezni, hogy terveink szerint a bölcsőde
várhatóan 2023. nyár elejére készül el.
Hirdetjük az állásokat, van idő a képzésekre, aki komolyan gondolkodik abban,
hogy kisgyermek nevelő akar lenni, az
saját költségén végezze el a képzést és
ha mindenben megfelel a feltételeknek,
akkor 2023. augusztus 1-jén munkát tud
vállalni a község új bölcsődéjében. Ezzel
együtt az óvodában felszabaduló helyekre újabb ovis gyermekeket tudunk majd
felvenni.
A Tápiómenti Csatornamű Társulat
elindította a megszűntetését. Feladatát elvégezte, melyet sok- sok kritika és
vita övezett, ezekre jövő évtől már csak
a Polgármesteri Hivatalban kaphatnak
válaszokat. Továbbra is folytatnunk kell a
behajtásokat és az ingatlanokra való terheléseket azokkal szemben, akik nem fizették meg az érdekeltségi hozzájárulást.
Ezen emberek helyett az Önkormányzat
állt helyt, melynek összegeit vissza kell
követelnünk.
A Képviselő-testület elfogadta a Belügyminisztériummal közösen elkészített
tápiógyörgyei Gazdaságélénkítő Programot. Két alternatívát fogadtunk el, a Minisztérium mindkettőt támogatja, reméljük
sikerrel járunk. Az egyik a turizmusra és a

strand fejlesztésére, a másik program a
GAMESZ Nonprofit Kft. fejlesztésére, valamint mezőgazdasági szerviz építésére
vonatkozott.
Sok vita után elkészült a Dózsa György
út - Csokonai utca - Béke út közötti, hos�szú ideje problémás útszakasz rendbe
tétele. Nem vagyok nyugodt, hogy sikerült-e a javításokat tényleg jól elkészíteni,
de reméljük, hogy nem fordul elő többet
hasonló eset. Sejtésünk van arról, hogy
a Csokonai úton van egy kisebb hasonló
probléma, megkeserítve ezzel az ott lakók életét.
A Képviselő-testület néhány éve elfogadta a Településkép védelmi rendeletét.
Igyekszünk mihamarabb közzétenni, mert
e rendelet alapján már nem lehet összevissza esővíz csatornákat építeni a kerítés felett átlógatva. A mezőőrök hamarosan személyesen, szóban hívják fel a
figyelmet ezekre a szabálytalanságokra.
Nem lehet bármilyen színű tetőt építeni,
nem lehet a település hagyományaihoz
nem méltó külső falazatot festeni, kerítést
építeni vagy éppen az utcai homlokzatra
klímát szerelni. Segítünk mindenkinek
abban, aki hozzánk fordul, hogy milyen,
nem csak a helyi, hanem országos építési
szabályzathoz illeszkedő megoldások léteznek és alkalmazhatóak.
2021. november 28-án, vasárnap a járványhelyzet miatti korlátozások mellett
egy kis kultúra, egy kis ünnep volt a falunkban. Délután a Községi Könyvtárban
tartotta kiállítással egybekötött megemlékezését és a Torockó Baráti Társaság
Eszterházy János plébánosról. A felvidéki történéseket nagymegyeri Cserkész
szövetség tagjai személyes jelenlétükkel
tisztelték meg. Köszönöm Németh Csaba
egyesületi vezető szervezését.
A szakadó eső ellenére talán még soha
nem voltak ilyen sokan az első adventi
gyertyagyújtáson. A szomorkás, esős idő
miatt az általános iskola aulájába szorult
közel 100 fő, akik tisztelettel hallgatták
Kovács Attila tápiógyörgyei plébános szavait, és az Ifjúsági Fúvószenekar karácsonyi dalait. Szeretném kiemelni az atya
beszédének egy sorát, mely a következő
hetek karácsonyi áhítatának egyik legfontosabb üzenete: „...szeretetben élni a
családban, szeretetben élni a faluközösségében.”

Tisztelettel:
Varró István polgármester

Használt elem
és akkumulátor
gyűjtőpont

Gyűjtőpont helye: Polgármesteri
Hivatal udvara (a használt sütőolaj
gyűjtő mellett található, zöld színű
edényzet)
Az edényzetbe helyezhető veszélyes hulladékok: a lemerült-, elhasználódott elemek, a telefon-, notebook- barkácsgépek-, szünetmentes
tápegységek már nem használható
akkumulátorai is bedobhatók.
Az így visszagyűjtött lemerült
elem és akkumulátor nem keveredik
a kommunális hulladékkal, hanem
feldolgozásra és újrahasznosításra
kerül.
Nagyné Bíró Adrienn
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Tápió mentéért díjat kapott Németh Csaba

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.
A tápiógyörgyei iskola és az itt élő emberek számára is büszkeség és öröm,
hogy az idei díjazottak között van községünk fiatal történetírója, Németh Csaba.
A Tápió-vidék folyamatos kutatója, mások
által még fel nem fedezett témakörök publikálója. Számos kötet és tudományos írás
fűződik a nevéhez. E mellett a Torockó
Baráti Társaság elnöke, a határon túl élő
magyarság patronálója. Ezen tevékenységeiért kapta az elismerést.
A laudációt itt olvashatják: „Németh
Csaba Tápiógyörgye szülötte, lokálpatrióta, aki szülőfaluját, illetve szülőföldjét, a

Tápió mentét folyamatosan kutatja, publikálja, közösségeket formál, oktat, mindezek mellett pedig a vidék javát szolgálva
maradandót alkot. A felsőfokú képzések
elvégzése után, azaz 15 évvel ezelőtt
megkezdte pedagógusi munkáját az akkori Farmosi Általános Iskolában, mel�lyel szinte egy időben közösségi szerepvállalása is jelentős lett, többek között a
tápiógyörgyei Torockó Baráti Társaság elnökeként. Évente több határon túli magyar
településre szervez programokat iskolás
gyermekeknek, a baráti társaságnak, valamint a csatlakozni vágyóknak.
Az elmúlt másfél évtizedben végzett kutatói tevékenysége számos olyan területet
érint a Tápió mentén és közvetlen környékén, melyek mások által nem, vagy csak
részben kutatott témakörök.
Tápiógyörgyén ez idő alatt végzett kulturális munkássága egyedülálló, csakúgy,
mint fiatal kora ellenére megvalósított
publikációs tevékenysége. Tápiógyörgyén, Újszilváson és Farmoson végzett
kutatásainak eredményeként számos kötet és egyéb tudományos írás jelent meg
Németh Csaba összeállításában, melyek
kulturális örökségvédelmi kiadványok, és
minden tekintetben hiánypótlók vidékünk
számára. Mindezek alapjául szolgálnak
doktoranduszi tanulmányainak, melyet a
Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolában jelenleg is végez.
Személyében egy igen ambiciózus, tudatos kutatót, valamint szülőföldjéért tenni
akaró embert ismerhet meg az, aki Németh Csabával, vagy közvetlen munkásságának eredményeivel már kapcsolatba
került bármilyen módon.”
Oklevelén ez áll:
„A tápiószelei Blaskovich Múzeum Baráti Köre Tápió mentéért-díjat adományoz Németh Csaba részére, a Tápió

mentén végzett másfél évtizedes kutatómunkájának, illetve publikációs, oktatási
és közösségformáló tevékenységének,
helytörténeti feltáró és dokumentáló munkásságának elismeréséül.”
Számomra azért különleges ez a díj,
mert régi, kedves tanítványom történelemtanárként vehette át. Szerkesztőségünk
nevében gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk.
Gálné Dömők Gyöngyi

Kedves Olvasók!
A könyvtár az ünnepek alatt zárva tart!
(december 24-től - január 2-ig)
Nyitás január 3-án hétfőn.
Kívánunk mindenkinek Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Újévet! Jövőre reméljük, hogy még
színesebb és esemény dúsabb programokkal várhatunk benneteket!
Köszönettel
A könyvtár dolgozói

Hulladéklerakó telep
a téli időszakban
zárva tart!
Nyitás: 2022. márciusában. A nyitás pontos dátumát a faluújságban,
önkormányzat honlapján valamint a
Facebook oldalán is közzétesszük.

Nagyné Bíró Adrienn
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Interjú Molnárné Szabó Szilvia képviselővel

Tápiógyörgye Község Önkormányzatának
választott
képviselői közül ezúttal Molnárné Szabó Szilviával készítettünk interjút, megkérdezve
őt képviselői pályájának eddigi tapasztalatairól, a községet
érintő éppen aktuális ügyekről.
Milyen motivációs tényezők alapján jelöltette magát
képviselőnek? Milyen elvi és
gyakorlati célokat tűzött ki
önmaga számára?
Motivációm, a községünkben való élet jobbá és élhetőbbé tétele volt. Személyes képességeimben bízva éreztem
rátermettséget a képviselőségre. Felelősségemnek éreztem tevékenyen részt venni a
közéletben, hogy legjobb tudásomhoz mérten részt vegyek a
döntések meghozatalában.
Meghatározott céljaim a
régi jól bevált rendezvényeink
szervezésének segítése és új
alkalmak bevezetése.
Ígéretem volt a lakossági
zöld és az építési hulladékok,
törvényes és a legkisebb környezetterheléssel járó elhelyezésének megoldása és a hulladékgyűjtő szigeteknél kialakult
áldatlan állapot megszüntetése. Ez részben sikerült is. Az
önkormányzati zöld és építési
hulladéktelep újra nyitásával
egy jelentős lakossági igény
elégülhetett ki. A hulladékgyűjtő szigetek kérdése már bajosabb. Jelenleg, a heti (gyakoribb) ürítéssel, elviselhetőbb
lett a szigetek környéke. Sajnos, nem a lakossági magatartás változott, nem kezdték el
rendeltetésszerűen használni
a hulladékgyűjtőket. Így ezen a
téren még van tennivalónk.
Mely bizottságokban kapott helyet? Milyen felada-

tokkal jár a jelenlegi tisztsége?
Kis létszámú testület lévén,
minden bizottságban szerepet vállalok. Tagja vagyok a
Kulturális Sport és Integrációs
Bizottságnak, a Szociális és
Egészségügyi Bizottságnak és
a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságnak is.
A választások után közvetlenül a Kulturális Sport és
Integrációs Bizottság elnöke
lettem. Testhez állónak éreztem a tisztséget. Majd tisztségmódosítás következtében
a Pénzügyi és Ellenőrzési
Bizottság elnöke lettem. Ez
egy nehéz és felelősségteljes
feladat, számomra kihívás. A
bizottság feladata a mindenkori költségvetés kialakítása,
a díjtételek megállapítása, a
pályázatok pénzügyi fedezete,
elszámolása, az önkormányzati fenntartású intézmények
állami pénzügyi finanszírozási
mechanizmusának felügyelete, a kötelező feladat ellátások
finanszírozása, önkormányzati
tulajdonok bérbeadása, eladása, karbantartásának financiális megoldása.
Milyennek látja az önkormányzat pénzügyi helyzetét? Miben látja a legnagyobb nehézségeket? Lát-e
olyan lehetőséget, amelynek
mélyebb kihasználásával javítani lehetne a költségvetés
helyzetén?
A koronavírus miatt bevezetett önkormányzatokat érintő pénzügyi elvonások (teljes
gépjármű adó, részleges iparűzési adó bevétel elvonása)
tetemes terheket okoztak a
költségvetésben. Ezt a hatást
fokozva, immáron két éve központilag nem emelhettünk a
kommunális adón és tavaly a
díjtételeket sem módosíthattuk. Az önkormányzatok energia (rezsi) elszámolása közületi fogyasztóként magasabb
(piaci alapú), mint a lakossági
fogyasztóké, ez a következő
gazdasági évben beláthatatlan
nehézségeket (jelentős többlet költséget) fog okozni. Remélem, nem jön el az az idő,
amikor majd választanunk kell,
hogy közvilágítás legyen vagy
fűtsünk intézményeinkben!
Egy 2016-os törvényi előírás
miatt létre kellett hozni az önkormányzaton belül egy közhasznú céget, mely a megnyert
pályázatok lebonyolításának
felügyeletét, kivitelezését és

projektmenedzsment feladatokat lát el. Ez lett a GAMESZ
Nonprofit Kft.. Az elmúlt időszakban sikerült fokozatosan
bővíteni a tevékenységét, így
gazdaságilag
fellendülőben
van. A Start közmunka programban működő konyhakerti
művelés, kisebb építési beruházások,
intézményeink
karbantartási munkáinak elvégzése, a temető rendben
tartása, sírhelyek nyilvántartása, strand, tábor üzemeltetése
és még jónéhány megbízatás
lett a tevékenysége. Ezek némi
bevételt jelentenek. A bölcsőde
pályázatunk sikeres elbírálásban részesült, tehát nyertünk
286 millió forintot férőhelyek
kialakítására. Két-három év
és a régi Izsold féle ház megújulva, kibővülve sok kisgyermekes család segítségére
lesz. A GAMESZ Nonprofit Kft.
ezzel, eredeti feladatkörének
megfelelően, felügyelheti a
kivitelezést, nem kell külsős
profiorientált cégre bízni ezt a
feladatot.
Továbbá településünket is
bevonták egy gazdaságélénkítő programba, amelyben
hasonlóan a pályáztatási rendszerekhez lehet munkahelyteremtő önkormányzati beruházásokra fedezetet kapni. Mi
az Ifjúsági táborunk komfortfokozatának emelése érdekében közösségitér kialakítására
és megújuló energiaforrások
felhasználására szolgáló infrastruktúra kiépítésére pályáztunk. Emellett mezőgazdasági
nagy gépek karbantartási munkálataira, mosására esetleges
tárolására alkalmas géptelep,
hangár kialakítását terveztük.
Mit vár a tápiógyörgyei általános iskola önállósodásától és a Ceglédi Tankerülethez történő átsorolásától?
Ön szerint melyik az a terület, ahol a helyi iskolának
leginkább fejlődésre lenne
szüksége?
Amióta az önkormányzati
fenntartást átvette az állami
Klebelsberg Központ a képviselő testületnek nincs semmiféle ráhatása a györgyei iskola
működésére.
A helyzet abszurditását jól
tükrözi, hogy a mi iskolánk
(önkormányzati
tulajdonú),
aminek egy nagy részét a falu
lakossága társadalmi munkában épített anno, de karbantartási munkát csak engedéllyel,
szerződéssel lehet végezni

rajta. És akkor még szerencsés, hogy a mi önkormányzatunkkal kötöttek karbantartási
szerződést, mert nekünk szívügyünk, tulajdonunk állagmegóvása és ismerjük az épületet,
a berendezéseket. Nagyobb
pénzösszegeket igénylő beruházásokat a Klebelsberg Központ eddig nem dotált, az önkormányzatunk pedig nem tud
fedezetet adni, hiszen minden,
korábbi, iskola fenntartásra leküldött forrást az önkormányzattól elvettek az iskolák központosításával. Azonban egyre
égetőbbé válnának komolyabb
felújító munkálatok a teljes
lepusztulás elkerülése érdekében. Bízom benne, hogy a
társulásból való kilépés és a
Ceglédi Tankerülethez való
átkerülésünk ebben is pozitív
változásokat hoz.
Ezenkívül nagyobb önállóságot remélek, pénzügyileg és
szakmai döntésekben is. Helyi
vezetést, igazgatást.
Nagyon komplex az iskola
helyzete. Országosan elterjedt
„démonnal” küzd a mi iskolánk
is, mint megannyi sorstársunk!
Központosítás, pénztelenség,
pedagógus és szakember hiány, nagy osztály létszámok,
rohamos ütemben változó gyerekek-szülők, egyre több sajátos fejlesztésre szoruló tanuló.
Sír a lelkem, de erre nincs rövidtávú és helyi megoldás! A
mi mostani tanári karunk szinte
együtt volt pályakezdő, lelkes,
tele hévvel, tettvággyal. Élükön
egy nagy formátumú igazgatóval. Csoda volt! Örülök, hogy
én is és még a lányom is így, itt
tanulhattunk. Az idő haladtával
sokan már nyugdíjba vonultak
vagy nyugdíjba készülnek. És
nincs helyettük fiatal pályakezdő gárda. Rugalmas, folyamatosan „éhes”, megújulásra
képes tanárok, tanítók kellenek. Kell egy szakmailag kompetens fejlesztő stáb. Kell egy
erőskezű, következetes igazgató, aki a szülőkkel szemben,
a tankerülettel szemben érvényesíteni tudja az iskola, a diákok, a pedagógusok érdekét.
Ezután jöhet az infrastruktúra,
új kazán, új tornaterem, interaktív táblák, laptopok, stb., stb.
ami CSAK pénz! Ezek lennének a legegyszerűbbek!
Nyílván, akinek most itt tanul
a gyermeke úszást szeretne,
meg magas szintű idegen
nyelvi oktatást meg informatikai képzést. De
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ezek csak akkor valósulhatnak meg, ha az alap rendben
van. Ha fegyelem, nyugalom
és stabilitás van. Ha a diákok,
nevelők biztonságban érzik
magukat, ha szeretnek iskolába járni, ahol sok, jó élményt
szerezhetnek és a többi (a
tisztelet, a motiváció, a „jóság”) majd jön „magától”.
A koronavírus járvány
mielőbb remélt lecsengése
után, hogyan pezsdítené fel
a község jelenleg pangó kulturális életét? Mely kulturális műfajokra helyezné a fő
hangsúlyt?
Véleményem szerint a járvány előtti időben sok és sokszínű programjaink voltak. Kis
falu létünkre nem szégyenkezhetünk.
Természetesen
mindent lehet még jobban is
csinálni. Volt és remélem újra
lesz: színházi est, karácsonyi
vásár, ádventi gyertyagyújtás, karácsonyi hangverseny,
majális, falunap, civil szervezetek napja, Flórián napi
megemlékezés és felvonulás,
futballmérkőzések, horgász
versenyek,
futóversenyek,
gyalogtúrák, éjszakai pingpong rangadó, szüreti bál,
nemzeti ünnepeinkről megemlékezések. Ahogyan lehetőség volt újra szerveztek a
könyvtárban érdekes témákban előadásokat. Izgalmas

útibeszámolókat hallhattunk
Észak-Koreáról és Csernobilről. Ilyeneket még, többet, sokat szeretnék! Tápiógyörgyén
civil szervezetek rendezik
ezeket az eseményeket. Nincs
rá fizetett szabadidőszervező.
Mindenki a szabadidejében,
szűkös önkormányzati támogatásból próbál „várat építeni”. Te is jól ismered ezt a
helyzetet. Te, mint a Torockó
Baráti Társaság elnöke, vagy
felelőse a Trianoni megemlékezésnek,
könyvbemutatót,
kiállítást szervezel, rendszeresen kirándultatsz györgyeieket
Erdélybe, Felvidékre, Vajdaságba, Kárpátaljára.
Ha visszatérhetnének ezek
a programok én már elégedett
lennék. Bízom abban, hogy a
lakosság is ki lesz éhezve a
közösségi élményekre!
Amivel bővíteni lehetne a
repertoárt az a gyerekeknek
szóló események. A könyvtárban látok nagy potenciált
erre. Rendszeresen hétvégi
időpontban lehetnének: kézművesség, drámapedagógiai
foglalkozások, mini előadások, koncertek, vetélkedők.
Lehetne táncstúdiót beszervezni és önköltséges táncoktatást indítani a művelődési
házban. Milyen jó lenne saját
gyermekeinket látni viszont
községi rendezvényeken fel-
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lépni! Milyen sokféle előnyt
adhatna falunknak, ha a nyári időszakban a strandon pár
órás gyermekfelügyeletet felajánlhatnánk a családoknak.
ahol a vízijátékon kívül más
foglalkozásokon is részt vehetnének és akár úszásoktatásban is részesülhetnének a
gyerekek.
Én úgy gondolom, hogy sokféle műfajú, tartalmú program
szükséges. Az lenne ideális,
ha mindenki találna kedvére
valót, csak végre lehessen
már szabadon szervezni-rendezni!
Jelenlegi képviselőként,
milyen zöld programot állítana össze a községi önkormányzat számára?
Az önkormányzati zöldhulladék telepen alakítsunk ki
egy komposztáló üzemet. A
keletkezett komposztot értékesítsük, mely kiválóan alkalmas talajjavításra, kertészeti
és szántóföldi felhasználásra
egyaránt. Az építési törmelék újra hasznosítását is célul tűzném ki. Olyan aprító-,
darálógépek beszerzésével,
amelyekkel, ezen hulladékok
útalapként újra hasznosíthatókká válnának.
Képviselői tevékenysége
során, mely ügyekben tudta
az önkormányzat munkáját
leginkább segíteni? Milyen

célokat szeretne a közeljövőben megvalósítani?
Én csak bízni tudok benne, hogy több olyan ügy, feladat van, volt, lesz, amiben
hatékony tudtam-tudok lenni.
Igyekszem sokoldalúnak lenni, nyitott szemmel, füllel járni a faluban, szükség esetén
szakembertől segítséget kérni, hogy képviselőként felelősen tudjak cselekedni.
Képviselői célom a helytállás, a vállalásom teljesítése!
Hogy minden testületi, bizottsági ülésen ott legyek, hogy
ezekre fel tudjak készülni,
hogy a helyi rendezvényeken
részt vegyek, hogy a háttér
feladatokból kivegyem a részem, ha kell beszédet írjak
és mondjak, ha kell testvértelepülésünkre küldöttségként
elmenjek, ha arra van szükség
a temetőben az önkormányzat
nevében mécsest gyújtsak, ha
kell újságcikket írjak, ha kell
szociális táborban gyerekeket felügyeljek, ha kell TápióFeszten kirakodni-berakodni,
standolni segítsek és így tovább… Jó képviselőnek lenni, felelősen a köz érdekében
dolgozni!
Köszönöm a válaszokat.
Az interjút készítette:
Németh Csaba

Mikulás ajándékozás Torockón
A Tápiógyörgye és Torockó testvértelepülési kapcsolata iránt érdeklődők
számára örömteli hír, hogy 2021. december 4-én ismét meg lehetett tartani a
magyarországi testvér-települések által
szervezett Mikulás ünnepséget Torockón.
Ez azért is érdemel külön említést, mivel
a több mint két évtizede folytatott hagyomány történelmében tavaly először, a közös ajándékosztás a járványügyi helyzet
okozta államhatár lezárások miatt nem
valósulhatott meg.
A Mikulás ünnepség szervezésében az
elmúlt évek gyakorlatának megfelelően
idén is Bócsa, Budapest V. Kerület, Csömör, Hollókő, Tápiógyörgye, Újszentiván,
Zsombó önkormányzatai és civil szervezetei vettek részt. A jóakaróknak hála, a
Torockón és Torockószentgyörgyön élő
óvodás és általános iskoláskorú gyerekek nevelőikkel együtt édességcsomagot kaptak a Mikulástól, amelynek
összeállítását hagyományos módon a
tápiógyörgyei Torockó Baráti Társaság
vállalta magára. Az önkormányzatok ‒
köztük Tápiógyörgye ‒ egyenként 150
ezer Ft pénzadománnyal járultak hozzá
a torockói és torockószentgyörgyi iskolák
informatikai fejlesztésének eszközbeszerzéséhez, amelynek technikai kivitelezését az adományozásban ugyancsak
részt vállaló bócsai Torockó Baráti Kör

egyesület vállalta magára.
A tápiógyörgyei Mikulás szerepét idén
Somosvári József vállalta el. A Mikulás
csomagok anyagi fedezetét nagyrészt
az egyesület által 2021-ben szervezett
belföldi és határon túli autóbuszos kirándulások részvételi díjának fennmaradt összege biztosította. A kirándulók
mellett azonban külön köszönettel tartozunk egyesületi tagjaink közül Menkó
Istvánnak, aki hosszú évek óta önzet-

len támogatóként szolgáltatja a Mikulás
zacskókat, valamint Jana Zoltánnak és
Somosvári Józsefnek, akik nem első alkalommal jelentős összeggel támogatták
az akciónkat.
Németh Csaba
Kérjük, támogassa Ön is adója 1 %-val
a Torockó Baráti Társaságot!
Az egyesület adószáma: 18678053-1-13
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Interjú Pádár Zoltán református lelkésszel

Tápiógyörgyén
évtizedek
óta működik egy kicsiny református
egyházközösség,
amelynek lelkészi teendőit az
Újszászról kijáró tiszteletes,
Pádár Zoltán látja el. A vele
készített interjúban a helyi közösség egyházi életének mindennapjairól kérdeztem.
Kedves Tiszteletes úr!
Kérem, legyen szíves röviden bemutatkozni a Faluújság olvasóinak. Ki ön? Mit
mondana egy ismeretlennek
röviden, úgy, hogy a lehető
legpontosabb képet kapja
önről?
Budapesten születtem, szüleim második gyermekeként.
A család ekkor Érden élt, majd
egy évvel később Miskolcra
költözött. Ott nőttem fel.
Középiskolába Kazincbarcikára jártam. Édesapám halála
után, 17 éves koromban Érdre
költöztünk. Emiatt Budapesten
érettségiztem, illetve lettem vegyésztechnikus.
Házasságkötésem
után
Nógrád megyében, Bátonyterenyén laktunk. Négy gyermekünk született. 2019 őszén
kerültünk Újszászra a lelkészi
szolgálatom miatt. Azóta itt
élünk.
Hogyan indult a lelkészi
pályán, ki motiválta, volt-e
példakép Ön előtt?
Egy nemzetközi missziós
csapat munkája révén ismertem meg Istent. Feleségemmel
szolgálni kezdtünk a helyi szórványgyülekezetben. Lelkipásztorom, Tatai István hatvani református lelkész és Ron Seck
amerikai lelkipásztor bátorított,
hogy jelentkezzek a Teológiára. Harmincnégy évesen, négy
gyermekkel hat éves egyetemi
képzést vállalni nem volt kön�nyű feladat – pláne nem kötelező kollégiumi bentlakással.
Példaképem nem volt, de az

említett lelkészek sokat jelentettek számomra – a döntésben éppúgy, mint a hitéletben.
Mi akart lenni gyerekkorában?
Sportoló és kamionsofőr.
Előbbiben a bátyám movitált,
utóbbiban a Bud Spencer filmek.
Mióta végez lelkészi tevékenységet?
A Teológia már az első évtől kötelezi a hallgatóit ünnepi
istentiszteletek tartására, így
2006-ban már megkezdődtek
ezek a szolgálatok. 2011-től
segédlelkészként,
2012-től
beosztott lelkészként szolgáltam a Hatvani Gyülekezetben.
2019 őszétől az Újszászi Református Egyházközség beosztott-, 2020-tól vezető lelkészeként szolgálok.
Mikor került kapcsolatba
a Tápiógyörgyei Református
közösséggel? Jelenleg hány
híve van?
2019 őszén elődöm, Rácz
Lajos lelkipásztor bemutatott
engem minden szórványgyülekezetnek. Ekkor kerültem kapcsolatba a györgyeiekkel is. A
szórványban 35 főről tudunk,
de vannak „rejtett” reformátusok is, akikről egy-egy esemény kapcsán derül ki, hogy
azok.
Hol és milyen gyakorisággal tartanak református
összejöveteleket? Miből áll
egy-egy ilyen alkalom?
Tápiógyörgyén
többféle szolgálat is működik.
Szórványistentiszteletet vagy
a Művelődési Ház kultúrtermében, vagy magánházaknál
tartunk havonta egyszer, a
hónap második vasárnapján.
Ezen a napon ellátogatunk a
Pszichiátriai Otthonba is. Külön időpontban egy hűségesen
szolgáló házaspár látogatta
rendszeresen a Szivárvány
Idősotthon lakóit, ám az ő elköltözésük óta ez a szolgálat
nem rendezett.
Működik-e
református
hittanóra az iskolában? Ha
igen, meséljen róla egy kicsit!
Évek óta jelen vagyunk a
györgyei Kazinczy Ferenc Általános Iskolában. Eddig minden
évfolyamban volt, van református hittanosunk, amiért nagyon
hálásak vagyunk Istennek.
A gyerekek a bibliai törté-

Református istentisztelet előtt a Művlődési Házban
neteken keresztül megismerkedhetnek a keresztyén hittel,
Istennel, tisztább képet alkothatnak magukról, egymásról, a
világról. Többen már konfirmáltak is közülük.
Milyen egyéb közösségi
programot kínálnak a fiatalság számára?
Sajnos a szórványgyülekezet felé nehézkes a szolgálat
bővítése. Mindazonáltal nyári
gyerektáborokat tartunk Újszászon, melyeken minden évben
részt vesznek györgyeiek. Idén
ifi-alkalom is indult, de ezt is
Újszászon tudjuk tartani.
Milyen hatással volt/van a
pandémia a közösségi életükre? Hogyan tudják átvészelni ezt az időszakot?
A pandémia mindenkire iszonyú hatást gyakorol(t). Elszigetelt embereket egymástól,
családokat osztott meg, betegséget, félelmet és bizonytalanságot okozott. Megszámlálhatatlan lelki nyomorúsággal
lettek terheltek az emberek.
2020-ban nyolc (!) hónapban volt karantén-állapotban
a gyülekezet. Az idei év sem
mutat sokkal jobb helyzetet.
A helyzet szinte teljesen megsemmisítette a gyülekezeti élet
lehetőségét. (Az „online” alkalmak közel sem egyenértékűek
a személyes találkozásokkal.)
A helyzet megélésében, átvészelésében hatalmas erőt
jelent a hit és a hitből fakadó
imádság. A keresztyén embernek az élő Isten személyében
különleges segítség adatott.
Amikor a világban már nincs

reménység és emberi lehetőség, Istennél még mindig van,
és segíti is a benne bízókat.
Mit tud az utódjának a szívére helyezni a következő
időszakra?
Nem tervezem otthagyni a
jelenlegi szolgálatomat, így
ezt a kérdést tisztelettel úgy
módosítanám, hogy miképpen
lehet tekinteni az elkövetkező
időszakra.
Nos, egyrészt szinte tervezhetetlen a jövő, nem lehet komolyan és tisztességgel ígérni
egy hónapra sem előre. Másrészt szembesülnünk kell a feladattal, hogy „új utakat” keressünk a hitélet megtartására. Az
„online” alkalmak pillanatnyilag
használhatóak, de elszigetelik
egymástól az embereket, kényelmessé teszik a híveket,
hiszen ki sem kell mozdulni a
házból. Ez az internet csodája…
Fel kell készíteni az embereket a személyes hit, a személyes istenkapcsolat megélésére is, úgy, hogy közben nem
szabad kihasználatlanul hagyni egyetlen közösségi alkalom
lehetőségét sem. A szórványban levőkre is több feladat hárul; össze kell fogni, össze kell
tartani!
Istenben vetett hittel kell
előre tekinteni, tőle bölcs vezetést kell kérni, és továbbra
is hűséggel kell szolgálni az
Evangélium ügyét, Isten örömhírének továbbadását.
Köszönöm a válaszokat.
Az interjút készítette:
Földi Anita
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Interjú Kozma Lászlóné Váci Egyházmegyei katekétával

Magyarországon a kötelező hit- és erkölcstan oktatás bevezetéséről először a
nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC törvény 35. §,
valamint a 22/2013.(III.22.)
EMMI rendelet határozott. A
jogszabályok előírták az etika,
valamint a helyette választható hit-és erkölcstan-oktatás
megszervezését az állami
fenntartású általános iskolák
minden évfolyamán. A korábbi
gyakorlathoz képest lényegi
változásnak tekinthető, hogy
a délutáni, fakultatív hittanoktatás mellett az órarendbe
illesztve részesülhettek hitoktatásban a tanuló. E témához
kapcsolódóan a tápiógyörgyei
általános iskolában megvalósuló római katolikus hitoktatás
mindennapjairól Kozma Lászlóné tanítónőt, katekétát kérdeztem interjúmban:
Milyen
elhatározásból
döntött egykoron a pedagógus pálya mellet? Miért választotta a hitoktatást újabb
szakterületének?
Honnan
ered a hit iránti mély elkötelezettsége?
8 éves koromban határoztam el, hogy tanár leszek. A
tanítást bizonyára hivatásként
kaptam. Amikor a katolikus
hittant órarendi tantárgyként
lehetett választani minden állami iskolában, Tápiógyörgyén
is szükség volt arra, hogy
áttérjek erre a területre. Tápiógyörgye túlnyomórészt katolikus keresztény lakta falu.
Állami iskolájában jelenleg
94 hittanosom van 1‒8. osztályokban. Ez a tanulók közel
egyharmada. A hit iránti elköteleződésem gyerekkorra nyúlik vissza. Apai nagymamám
kezében gyakran ott láttam
a rózsafüzért. Szüleim is

katolikus keresztény hitvallók
voltak.
Mióta végez hittanári tevékenységet?
Hittanári
tevékenységet
óraadóként 2008 óta végzek.
Alsós tanítói munkám mellett
ugyanebben az évben kezdtem tanulmányaim Budapesten a Sapientia Szerzetesi és
Hittudományi Főiskolán. Ezek
nagyon nehéz évek voltak.
2012-ben lelkipásztori munkatárs és hittanári diplomát
szereztem. 2012. évtől főállású hittanárként alkalmaz a
Váci Egyházmegye. Jelenleg
Tápiógyörgye állami iskolában
tanítok 1‒8-ig katolikus hittant.
Milyen jogi keretek között működik napjainkban
a hitoktatás? Kinek milyen
módon köteles beszámolni
szakmai tevékenységéről?
A Váci Egyházmegye a
nagykátai esperesi kerülethez
tartozik. Dr. Lengyel Zsolt a
jelenlegi esperesünk. Minden
esperesi kerületnek van hitoktatási koordinátora, akivel
hittanárként
kapcsolatban
vagyunk. Szakmai tevékenységünket elsősorban a helyi
plébános tartja szemmel, de
a koordinátor is figyelemmel
kíséri. Dispoziciónkat minden
tanítási évre a mindenkori püspöktől kapjuk, jelenleg Marton
Zsolt váci püspök atyától.
Milyen tanmenet alapján
dolgoznak a hittanárok?
Rendelkeznek-e tankönyvvel a hitoktatásban részt
vevő gyerekek? Kell-e füzetet vezetniük? Kapnak-e
osztályzatot a tevékenységükre?
A hittanárok, hasonlóan a
világi tanárokhoz, tankönyvet
választhatnak osztályaik számára és az adott tankönyvekhez egyénileg kötelesek elkészíteni tanmeneteiket. Minden
általunk tanított hittanosnak
szeptemberben hittankönyvet
adunk, melyet az állam ingyenesen biztosit. Füzetet minden
évfolyamon vezetünk. Érdemjeggyel osztályozzuk a tanulók teljesítményét, hasonlóan
minden más tantárgyhoz. Félévkor és tanév végén osztályzatot adunk a bizonyítványba
Hit- és erkölcstan tantárgyból.
Ez a tantárgy foglalja magába
a katolikus hittant, vagy a református hittant, vagy az erkölcstant, attól függően, hogy
a szülők melyiket választják
gyermekeiknek.
Mennyiben
különbözik

módszertanilag egy hitoktató
munkája az egyéb szakterületen dolgozó tanítók és tanárokénál? Hogyan fejleszthetik
módszertani képességeiket?
Van-e lehetőségük szakmai
továbbképzésre?
Módszertanilag hasonló módon tanítjuk a hittant, mint bármely más tantárgyat. Talán az
elcsendesedés kap nagyobb
hangsúlyt és az imádkozással
egészül ki az órai tevékenység
minden évfolyamon. Módszertani képességeinket leginkább
a tapasztalat és az imádságos
élet fejleszti. Előnyt élveznek
azok a hittanárok, akik pedagógiai diplomával is rendelkeznek. Természetesen mi is
járunk továbbképzésre kötelező jelleggel és minden évben
szerveznek számunkra lelki
napot és lelkigyakorlatot.
Az iskolai hittanórák és a
hétvégi szentmiséken való
részvétel mellett, milyen
egyéb valláshoz kötődő közösségi tevékenység kínálkozik a hittanos gyerekek
számára? Terveznek-e például kirándulásokat, táboroztatást?
A hittanos gyerekek tanórai
tevékenysége a szentmiséken
való részvétel lehetőségével
egészül ki, emellett minden
kedden van plébániai hittanóra
a ministránsoknak. Kézműves
foglalkozásokat alkalmanként
szervezünk egy-egy fontos
ünnephez kapcsolva. Most éppen adventi koszorúkészítésre
jövünk össze a plébánia kisházában. Hittantábort 10 évig
folyamatosan
szerveztünk,
sajnos a világjárvány miatt ez
két éve szünetel. Ezen a nyáron azonban tervezünk hittantábort, az előkészítő egyeztetések már megtörténtek
ezzel kapcsolatban. Emellett
egyházközségünk fiataljai számára is hatalmas érték a helyi
Szent Anna Karitászcsoport
működésébe való betekintés
lehetősége és a központilag
meghirdetett jótékonykodásban való részvétel lehetősége.
Mi a legfőbb célja a hitoktatásnak? Milyen konkrét
értékeket szeretnének közvetíteni?
„A Római Katolikus Anyaszentegyház a világ legnagyobb keresztény közössége.
Kétezer éves történelmével a
katolikus egyház a világ egyik
legősibb, máig fennmaradt
vallási intézménye. A Föld népességének mintegy 31,5 szá-

zaléka, 2,2 milliárd ember keresztény. A keresztények fele
római katolikus, 37 százalékuk
protestáns, 12 százalékuk pedig ortodox felekezet tagja.
A katolikus egyház küldetése
Jézus Krisztus örömhírének,
az evangéliumnak a hirdetése,
a szentségek kiszolgáltatása,
valamint a felebaráti szeretet
gyakorlása.” A hitoktatás a
katolikus egyházat segíti küldetésében. Küldetése abban
különbözik más keresztény
felekezettől, hogy az egész,
bibliai evangéliumi tanítást
akarja átadni, nem hagy ki belőle egyetlen mondatot sem,
mert az egyház szerint az
zavarná a biblia és az evangélium egyetemességét és
elsődlegesen Isten szándékát.
A katolikus hit alapvető összefoglalását az Apostoli és a Nicea-konstantinápolyi hitvallás
adja, részleteiben pedig a Katolikus Egyház Katekizmusa
tartalmazza. Mi katekéták, a
Katolikus Egyház Katekizmusából tanítunk, minden hittankönyvünk e dokumentumon
alapszik.
A hitre nevelés bölcsője a
család. Szentségi házasságban élek, mindkét fiam felnőttként is gyakorolja katolikus
keresztény vallását. Hitükből
erőt merítenek a mindennapokhoz és tanúságtevő élettel
környezetüket közelebb vezetik Jézushoz. Ez a hitoktatás legfőbb célja! Megtanítani
az utat Jézushoz és hitben
maradva saját családunkat,
barátainkat, falvainkat, országunkat, a világot megőrizni
a keresztény hitben. Minden
megkeresztelt embernek ez a
küldetése! A hitoktatás nemcsak a papok, diakónusok és
katekéták feladata!
Szent Pál Filippiekhez irt levelének 2,14-15. szakaszával
köszönöm meg, hogy szólhattam önökhöz: „Zúgolódás és
huzavona nélkül tegyetek meg
mindent, hogy kifogástalanok
és tiszták legyetek, Istennek
ártatlan gyermekei a gonosz
és romlott nemzedékben,
amelyben úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben.”
Áldott karácsonyt kívánok
minden györgyei családnak és
minden jóakaratú embernek!
Köszönöm a válaszokat.
Az interjút készítette:
Németh Csaba
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Esterházy János – Isten szolgája című emlékkiállítás
A Torockó Baráti Társaság szervezésében az Esterházy János emlékév alkalmából, 2021. november 28-án, vasárnap 14
órakor, Tápiógyörgyén a Községi Könyvtár
és Művelődési Házban került bemutatásra
az Esterházy János – Isten szolgája című
kiállítás. A tárlat Csémi Szilárdnak, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnöke kezdeményezésének köszönhetően került a falunkba, aki a csallóközi
testvér-településünkről érkezett 23. számú
nagymegyeri Arany János Cserkészcsapat
küldötteivel vett részt az eseményen.
A dr. Molnár Imre történész, Esterházykutató, és Laczkó Gábor, szőgyéni mérnök,
grafikus közös munkája nyomán született
vándorkiállítást 2021. június 4-én, a nemzeti összetartozás napján láthatta elsőként
a nagyközönség a szőgyéni Nagyboldogasszony-templomban. A kiállítás anyaga
több kivitelezésben készült és indult útjára
a Kárpát-medencében, felidézve a 120 éve
született felvidéki mártírpolitikus életútját,
munkásságát. Mindezt a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. és a Szlovákiai Magyar
Cserkészszövetség támogatta.
A tápiógyörgyei rendezvény alkalmával a
házigazdák nevében elsőként Varró István
polgármester mondott üdvözlő beszédet,
majd Kovács Attila plébános atya énekelt
és játszott gitáron alkalomhoz illő dalokat. A
vendégek részéről előbb Bencze Dávid történészhallgató, az Eszterházy Károly Egyetem doktorandusza, a Trianon Múzeum történész munkatársa tartott a mártírpolitikusra
emlékező előadást, majd Csémi Szilárd beszélt Esterházy hitvallásáról, az általa közvetített értékek fontosságáról.
Gróf Esterházy János (1901‒1957) politikus, a magyar kisebbség legjelentősebb
képviselője volt a csehszlovák, majd a
szlovák parlamentben, aki a nácizmus és
a kommunizmus elleni egyenlőtlen küzdelemben is megőrizte emberségét és hitét,

a megbékélésre törekedve, mindig az üldözöttek oldalára állva. A második világháború
idején segített a Magyarországra menekülő
lengyeleknek, bátran kiállt a katyni igazság
mellett. 1942. május 15-én, a szlovák parlament egyetlen olyan képviselője volt, aki
nem szavazta meg a zsidók deportálásáról
szóló törvényt. Magyarország 1944-es hitleri
megszállása ellen memorandummal tiltakozott. A háború után mégis letartoztatták, s a
Gulágra hurcolták. A csehszlovák hatóságok
távollétében halálra ítélték, majd „kegyelemből” életfogytiglanra mentették. 56 éves korában, 12 évnyi rabságban eltöltött súlyos
szenvedés után halt meg a mírovi politikai
foglyok börtönében. A történelem súlyos
igazságtalansága, hogy Szlovákiában máig
hazaárulóként, fasiszta háborús bűnösként
tartják számon. 2011-ben a szlovákiai rehabilitációját és boldoggá avatását kezdeményezte a pozsonyi magyar nagykövetség,

az Esterházy János Polgári Társulás és a
Magyar Köztársaság Kulturális Intézete. A
Vatikán 2018 novemberében engedélyezte
boldoggá avatási eljárásának megindítását,
amelyet a krakkói főegyházmegye folytat le.
2019. március 25-én megkezdődött boldoggá avatási pere.
A Tápiógyörgyén megvalósuló kiállítás
egyik legfontosabb értéke, hogy nekünk,
az anyaországban élőknek, egy keresztény
értékrend iránt mélyen elkötelezett mártírpolitikus életútjának bemutatásán át segít megismertetni a felvidéki magyarság 20. századi
történelmét. Ugyanakkor értékes elemmel
szolgálja a Tápiógyörgye és Nagymegyer
közötti testvér-települési kapcsolat ápolását.
Egyesületünk nevében köszönettel tartozunk Csémi Szilárdnak és Bencze Dávidnak
a program létrejöttét szolgáló közreműködéséért.
Németh Csaba

Applikáció a természetjáráshoz a Tápió mentén!
Miért választják egyre kevesebben az
erdős, mezős tájakon való túrázás lehetőségét? Talán félnek, hogy eltévednek az ismeretlen vidékeken? Vagy csak nem tudják,
hogy mit érdemes megnézni? Mi hiányzott
eddig, ha csupán az idő is elegendő volt a
természetbeni kikapcsolódásra? A válasz
egyszerű! Egy letölthető túratervező alkalmazás.
Az alkalmazás elkészítésének fő motivációja a gyalogos és a kerékpáros turizmus
fellendítése volt és ezzel az ökoturizmus
ösztönzése településeinken. A természetjárás az egyik legegészségesebb, legfenntarthatóbb és leg természetkímélőbb módja
a turizmusnak, mely a vírusos időszakokban
is lehetőséget ad az egyéni és családos
kimozdulásra, rekreációra. Emellett alternatívát ad a forgalmas turisztikai pontok
túlterheltségének csökkentésére. Továbbá
fontos volt számunkra, hogy a Tápió mente
természeti és kulturális kincseit országosan
is megismertessük.
Az ősz folyamán a Tápió mente településeinek turisztikai látnivalóit, szolgáltatóit
különböző túraútvonalakra felfűzve feltöltöttük egy online térképre, mely a www.turam.
hu oldalon is elérhető. De aki rendelkezik

okostelefonnal, le is töltheti a „Tápió Natúrpark” túravezető applikációt. Az alkalmazás
a térség természeti értékekben gazdag részeinek, és települései fő látnivalóinak bejárásához nyújt segítséget a letölthető túraútvonalak segítségével. De akár mi magunk
is tervezhetünk egyéb útvonalakat, vagy
kombinálhatunk meglévőeket. Az egyes
túrák letöltésével az online térképen folyamatosan nyomon követhetjük, hogy merre
járunk, milyen látnivaló van a közelben, hol
tudunk megállni egy frissítőre vagy ebédre.
A látnivalók fényképe mellett egy rövid leírás
tájékoztat az adott természeti vagy kulturális értékről, és legtöbb esetben lehetőséget
nyújt további információkhoz való továbblépéshez is.
A Tápió mente ingyenes túravezető applikációját a „Tápió Natúrpark” néven találod
meg a Google Áruházban. A rendszer egyelőre androidos telefonokra tölthető le, de
az iPhonos verzió (IOS rendszer) is elérhető
lesz legkésőbb januárban. A túravezető alkalmazás egyébként a www.tapionaturpark.
hu honlap nevezetességeire és szolgáltatóira épül, mely mintegy gyűjtő-honlapként
összegyűjti a térség alapvető információit a
turisták számára.

Az applikáció előnye, hogy információi
dinamikusan változtathatóak, bővíthetőek,
így bármilyen észrevételt, módosítást szívesen veszünk a felhasználóktól. Az online
alkalmazásba felvitt utak jó része egyébként
megtalálható 1:50 000-es felbontású hagyományos, nyomatott turista térképen is, mely
a tapio.naturpark@gmail.com címen rendelhető meg.
A projekt pályázati úton elnyert pénzös�szegből, valamint natúrparki önkormányzatok támogatásával valósult meg. A letölthető
túratervező alkalmazás elkészítésére ös�szesen 1.690.000 Ft-ot nyert a Tápió Turisztikai Egyesület a Nemzeti Együttműködési
Alap 2021-es civil keretéből.

Gulyás Mercédesz és Antalicz Csaba
Tápió Közalapítvány
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Márton nap a Kastélykert Óvoda és Mini
Bölcsődében
„Szent Mártonnak ünnepén,
Égő gyertyát viszek én,
Világítson mindenhol nekünk,
Ahol járunk, ahol megyünk.
Zsoldos volt ő, katona,
Így lett Isten bajnoka.
Kettévágta díszes köpenyét,
Betakarta, koldusnak testét.”
Márton nap a Kastélykert Óvodában
és Mini Bölcsődében novemberi jeles
napunk, Márton napja és a hozzáfűződő
népi szokások felelevenítése a járványügyi helyzetre tekintettel zárt körben került megrendezésre óvodánkban.
Az óvónénik, dajka nénik egyaránt
igyekeztek felejthetetlenné tenni a csoportjukba járó kisgyermekeik számára ezt
a hetet, amely nagyon jó hangulatban telt
el.
Minden csoportban megismerkedhettek Szent Márton püspök legendájával,
valamint a Márton napi népszokásokkal,
néphagyományokkal, népi hiedelmekkel.

Különböző
kézműves-tevékenységek,
libás képek, libalámpás készítése, színesítették az óvodások mindennapjait. A
szabbnél, szebb munkák a csoportszobákban kerültek kiállításra.
A libás énekek, versek, mesék, mondókák és nem utolsó sorban a ludas énekes
játékok, méginkább fokozták a jó hangulatot.
Ebben az évben sem maradhatott el a
lúdtollal való írás megismertetése, libaláb
készítése. Az ünnepi lakoma alkalmával
libazsíroskenyeret és libanyakat fogyaszthattak.
A hét lezárásaként a libalámpásokkal
való Márton napi felvonulás következett.
A lámpások fénye meghitté, meleggé
varázsolta a csoportszobákat.
Kiemelten fontos szerepet kap az óvodai nevelésben Márton napjáról való megemlékezés, akinek élete, jócselekedetei
példát mutatnak a gyermekek számára.
Petrányiné Hajnovics Éva
óvodapedagógus

Adventi hetek az óvodában
Az adventi hetek az óvodában a karácsonyi ünnepre való felkészülés jegyében telnek. A közös készülődés célja: az
ünnepre való érzelmi ráhangolódás, a
családi ünnep előkészíétése, az adventi
ünnepkör hagyományainak, szokásainak
a felidézésével közös élmények átélése,
az összetartozás érzésének erősítése,
gyermeki kompetenciák fejlesztése.
Advent kezdetére ünnepi díszbe öltöztettük, az intézményünket. Az adventi
koszorúnál 2021. december 05-én vasárnap délután a második gyertyát gyújtjuk
meg, ahol Barna Ágnes Nagy-középső II
csoportos gyermekei versekkel, dalokkal
teszik az ünnepet meghitté. A gyertyagyújtást követően a gyermekek a Mikulással is találkozhatnak és kocoghatnak.
Immár második éve a Mikulást (Lovas
József Köszönjük!) rendhagyó módon
várjuk. A közös intézményi programok helyett a gyermekek csoportonként bensőséges hangulatban köszöntik a Mikulást,
aki a csoportszobák teraszán hallgatja az
őt köszöntő verseket, dalokat és adja át
a megérdemelt csomagokat és mondja el
jókívánságait, dicsérő szavait.
2021. december 07-től az intézmény
dolgozói és a Szülői Szervezet vezetője
és tagjai adventi vásárt szerveznek az intézmény előtti szabadtéren, a járványügyi
szabályok szigorú betartásával.
Karácsonyhoz közeledve napról-napra
meghitté válnak a mindennapok.
Mézeskalács illata tölti be a tereket,
ahol a gyermekek kézműveskedéssel,
barkácsolással, karácsonyi mesékkel,

zenehallgatással készülnek lélekben is
a várva-várt ünnepre. A játéktevékenységeikben központi szerepet kapnak az ünnephez kapcsolódó témák /vendégvárás,
sütés-főzés, ajándékbolt, stb…/.
A közös, hagyományos karácsonyi ünnep helyett a gyönyörűen feldíszített karácsonyfa körül csoportonként ünnepelnek gyermekeink illetve tapasztalhatják
meg az ajándékozás csodálatos örömét.
Programjainkat, rendezvényeinket az
intézmény dolgozóival, támogató partnereinkkel közösen tudjuk megvalósítani.
Ezúton szeretném megköszönni a Szülői
Szervezet vezetőjének, tagjainak, minden Kedves Szülőnek és a Fenntartónak
az aktív együttműködést és támogatást.
Az intézmény dolgozói nevében községünk minden lakójának kívánom, hogy
a díszek, fények, illatok, versek, dalok
mellett lelki útravalókkal érkezzünk meg
szentestére, valamint 2022-re boldog újesztendőt kívánok!
„Megpihen a lélek egy szálló hópihén
és csillagokat szór a szív
karácsony közeledtén.”

Lesták Péter Jánosné
óvodavezető
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TVKA-hírek 2021 év
és évvége
A TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Alapítvány Október 23-án az Alapítvány 10
éves szülinapja alkalmából ünnepi bankettet adott a Faluházban a támogatói,
segítői, tagjai és a helyi civil szervezetek
részére. Öröm számunkra az eltelt 10
év és roppant jóleső érzés volt, hogy a
meghívott vendégeink többsége, a járvány helyzetre tekintettel is eljött és osztozott az ünnepünkben. A banketten egy
kellemes estét töltöttünk el. Ahogy véget
ért az ősz, úgy sajnos megérkezett a
Korona vírus járvány 4. hulláma. Ismét
bezárult a közélet. Sajnos ebben a helyzetben az Alapítvány úgy döntött, hogy
a Karácsonyi-vásárt nem lehet felelősséggel megrendezni. Ugyanakkor az Adventi gyertyagyújtáskor Alapítványunk
tagjai jelen voltak. A második eseményen december 5-én Mikulás-kocogást
és sétát szerveztünk és ezt követően
zsíroskenyérre, forralt borra és teára, a
megjelentek vendégeink voltak. Ezzel
párhuzamban az Alapítvány karácsonyi
rajzversenyt is szervezett, amelynek díjkiosztása december 19-én advent 4. vasárnapján volt.
Amikor e sorokat olvassuk, már itt az
ünnep. Lassúdnak a napok és közeleg
az év vége. Az ember megáll és visszagondol az elmúlt esztendőre. Nagy levegőt vesz és a számvetés után, rögtön a
jövőbe tekint. 2021 év is egy különös év
volt. Két nagy hulláma volt a vírusnak.
Az országunk, községünk, az életünk
nyitott, zárt folyamatosan. Volt egy a
tavasztól lényegesen kellemesebb, de
visszafogott nyarunk. Még futóversenyt
is sikerült rendezni. A mindennapjainkba beleivódtak a vírus, a karantén, a
maszk, az oltás, a variáns, regisztráció,
ellenanyag szavak. Új életünk lett. Már
rezignáltan vesszük tudomásul, ha valaki “tünetel”, “tesztelt”, “pozitiv”, vagy
“karanténban” van. Már nem rettegünk
a kézfogástól. És mégis úgy érezzük
sosem tud EZ az élet a mindennapjaink
rutinjává válni. Amikor 2022-re gondolunk legtöbbünk már a szabad lélegzetű
életre gondol. Amikor minden megszokott, szeretett értékünk, kincsünk, programunk visszatér. Mi is bízunk és tervezünk. Várjuk a jövőt és a lehetőséget,
hogy eljöjjön már a nagy változás. Hogy
ne egy ránktelepedett idegen szabályozza a létünket és a lehetőségeinket.
Szeretnénk, ha közösségünk már nem
veszítene el tagokat, barátokat. Ha teljes támogatásból egy teljes rendezvény
év várna ránk. Mi ebben bízunk és várjuk
az Önök támogató érdeklődését.
Év végével kívánunk Boldog Karácsonyt és Egészségben teljes Új Esztendőt. 2022-re jó egészséget Mindenkinek!
TVKA Kuratórium
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Közélet

Aranydiplomát kapott nyugdíjas pedagógusaink
Kedves Olvasók! Az októberi számban csak gyorsan tájékoztattuk Önöket, hogy Tápiógyörgye településen 3 pedagógus kapott szeptemberben Aranydiplomát. Nagy Zoltán, Nagy Zoltánné Tiszai Zsuzsanna és Rékasi Tiborné Iványi Judit. A teljesség igénye
nélkül, a diplomához csatolt életút történetet ezúton tesszük közzé, és ismét gratulálunk
nekik, sikeres hivatásukhoz.
Nagy Zoltán tanár, nyugalmazott igazgató

1967-1971 között végezte tanulmányait a Szegedi
Tanárképző Főiskola magyar-orosz szakán. 1971. augusztus 15-én kezdte tanári
pályáját megyei ösztöndíjasként szülőfalujában, Tápiógyörgyén. Napközis nevelőként kezdett, majd 1973-tól
az iskola igazgató-helyettesévé választották. 1975-ben
igazgatói kinevezést kapott,
s ezen a poszton állt nyugdíjazásáig, 2009-ig, harmincöt
éven át. Közben sok továbbképzés és egyéb tanulmányok nyomán a magyar nyelv
és irodalom tantárgy szakfelügyelője is volt, s 2001-ben

elvégezte a Műszaki Egyetem oktatási vezetői szakát,
a közoktatási szakértői címet
is elnyerve. A rendszerváltás
után, kétéves nyelvi átképzést követően német nyelvtanári oktatói engedélyt kapott.
A nagykátai járási igazgatói
munkaközösség elnökeként
működött szakmaimunkája
utolsó évtizedében. Közben
szülőfaluja közéletének állandó, tevékeny közreműködője volt, sok-sok megbízatással, igen sok és változatos
területen. Húsz évig volt teleülési önkormányzati képviselő.

Nagy Zoltánné Tiszai Zsuzsanna tanárnő

A budapesti Kossuth Zsuzsanna Gimnáziumban érettségizett, innen nyert felvételt
a Szegedi Tanárképző Főiskolára. Tanulmányait 19671971 között végezte. Első
és egyben utolsó munkahelye a tápiógyörgyei Kazinczy
Ferenc Általános Iskola volt.
Először 1971 szeptemberében lépett itt katedrára, és
2009. augusztus 15-én ment
nyugdíjba. Végi orosz nyelvet
és magyar nyelv és irodalmat tanított. A rendszerváltás
után, átképzést követően a
német nyelv tanítására kapott
engedélyt. Több évtizedig
a járási szakmai munkaközösség elnöke volt. Tantestületében az osztályfőnöki

munkaközösség elnöki tisztét töltötte be sokáig. Nyolc
osztályt vezetett a középiskolai pályaválasztásig, mindig a legnagyobb szakmai
fegyelemmel és lelkiséggel,
főleg a szülői kapcsolatok
erős kötelékké formálásában
igyekezett eredményes lenni.
Legnagyobb szakmai sikerének egy tanítványa országos
tanulmányi versenyen elért
harmadik helyezését tartja,
és azt, hogy kezei alól öten
a német nyelv tanárai lettek.

1971. augusztusában jöttem Tápiógyörgyére tanítani. Családomban - ükapámig
visszamenőleg – tanító őseim
példáját követve választottam
ezt a gyönyörű hivatást. Ma
sem döntenék másképp, elégedett és boldog éltem volt itt.
Ma már az egyik unokám is
tanít, a második is a gyerekekhez köti az életét, röplabdás
kicsiket kezdett edzeni idén,
egyébként gyógytornász lesz,
most első éves a SOTE-n. Itt
az iskolában mindig lehetőségem volt úgy tanítani, ahogy
szerettem volna, először alsó
tagozatban, majd a felsőben
rajzot és olasz nyelvet. Ez a
szabadság jelentette nekem
azt, hogy minden gyerekkel
lehetett a saját tempójában és
saját képességei szerint fog-

lalkozni, ami mindannyiunknak
eredményeket hozott – remélem ők is így érzik. Mikor
az unokáim megszülettek, elkezdtem festeni is, ami szintén sok boldogságot hozott.
Mindent összevetve a tanítás
a legjobb hivatás arra, hogy
az ember ne csak taníthasson,
hanem a legtöbbet tanulhasson is, egy életen át. Minden
gyerektől, szülőtől tanultam
valamit én is, és ezek az élmények meghatározzák az
ember életét. Köszönöm a falunak a lehetőségeket, amikkel
közösen tudtunk élni az elmúlt
években. Kívánok a falunak is
egy olyan iskolát, ahol a szabadság olyan mindennapos és
egyszerű dolog lesz gyerekeknek és tanítóiknak egyaránt,
mint az én életemben volt.

Rékasi Tiborné Iványi Judit
tanárnő

DECEMBER

Cselei Gáborné
Idősek napjára
Sétálok a napsütésben,
karjával simogat a nyár,
de, itt-ott, már sárgul az erdő,
az ősz a kertek alatt jár.
Színtelen virágok mesélnek,
helyet cserélnek az évszakok,
egyre hűvösebbek az esték,
ködöt szitálnak a hajnalok.
Meg-megállok eltűnődve,
nem hagy nyugodni a gondolat,
mivé lesz az ember végül,
ha a földiléte megszakad.
Szívszorongva megkérdezem
amit kérdezni nem szabad
a végtelen időből, miért jut nekünk,
csak egy pillanat?
Hová lesz a könny a mosoly,
a megfáradt dolgos kezek, és
az unokák vajon őrzik-e majd
a megfakult fényképeket?
Vagy egyszer csak jön, egy
mindentelsöprő fergeteg
és senki sem kérdezi,
hol vagytok, drága öregek?
Gyermekek születnek,
virággá foszlanak a vének,
nélkülük halványabbak
már most is a fények.
Utódok szívében, Ti gyújtottatok
lángot
ifjak szívében tovább parázslott,
bár nem lettetek hősök,
nem lettetek szentek,
adassék tisztelet minden öregnek!

Vágány József
Istenem, de jó volt
régen!
Istenem, de jó volt régen!
Még nem volt ennyi gyűlölet,
játszottunk az utcán, réten,
nem számoltuk az éveket.
Istenem, de jó volt régen
szegényen és boldogan,
gyerekfejjel nyáron, télen
szeretetben, gondtalan!
Istenem, de jó volt régen!
Súlya volt a szavaknak,
nem maradtunk sosem éhen,
még íze volt a falatnak.
Istenem, de jó volt régen,
mikor fogták még a kezünket,
hittünk is még a mesékben,
és nem tagadtuk meg hitünket!
Istenem, de jó volt régen!
Nem fogyott el a szeretet,
együtt éltünk békességben,
s volt, ki húzza is a szekeret.
Istenem, de jó volt régen!
Egy nagycsaládban élhettünk,
cipó sült a kemencében,
és reménykedve ébredtünk.
Istenem, de jó volt régen!
Szebb volt minden Karácsony,
hullott a hó hideg télen,
s még otthon sült a kalácsom.
Istenem, de jó lesz újra,
ha megszűnik a gyűlölet,
minden ember a kezét nyújtja,
és nem látunk majd könnyeket!

Közélet

DECEMBER
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„ÜZENET AZ ADVENT BIZTONSÁGÁÉRT!”

A karácsony, az év legmeghittebb, sokak
számára a legszebb ünnepe. Szeretetről, a
megértésről szól. Bárhol is járunk, adventi
koszorúk, ajtó és ablak díszek, gyertyák köszöntik az arra járót. Azonban a biztonság,
az odafigyelés ebben az időszakban is elengedhetetlen.
Kérjük, fogadják meg a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság
bűnmegelőzési
jótanácsait!
A zsebtolvajok zsúfolt bevásárlóközpontokban, tömegközlekedési eszközökön, a figyelmet elterelve próbálják elemelni a pénztárcákat és egyéb értéktárgyakat.
• Kérjük, legyen elővigyázatos az ünnepi
bevásárláskor, ne a bevásárlókosárba helyezze el kézitáskáját, illetve ne tartsa bankkártyáját és annak PIN kódját egy helyen!
• Kérjük, legyen figyelmesebb, és az ünnepi utazás ideje alatt értékeit ne hagyja egy
pillanatra se őrizetlenül, és tömegközlekedés során kézitáskáját mindig tartsa testközelben, zártan!
A parkolást követően mindenképpen győződjenek meg arról, hogy nem maradt-e a
gépkocsi utasterében látható helyen értékes
vagyontárgy, műszaki cikk, korábban megvásárolt ajándék!
• A jármű ajtaját, az ablakokat, és a napfénytetőt zárják be mielőtt kiszállnak a kocsiból!
Az indító kulcsot mindig tartsák maguknál,
biztonságos helyen!
Amennyiben lehetőségük van rá, parkoljanak kijelölt parkolóban és olyan helyen,
amely közel esik a célba vett üzlet bejáratához, esetleg térfigyelő kamera közelében,
az esti órákban pedig jól kivilágított parkolóban álljanak meg.
Amennyiben észlelték, hogy feltörték az
autójukat, ne nyúljanak semmihez, értesítsék a rendőrséget!
Karácsony közeledtével az utcákon és
lakókörnyezetünkben egyre gyakrabban
találkozhatunk adománygyűjtőkkel, akik valamilyen nemes célra hivatkozva próbálják
megszerezni a pénzünket saját maguk számára. Fontos tudni, hogy a valódi adománygyűjtő szervezetek soha nem kérnek készpénzt, minden esetben csekk befizetésével

lehet őket támogatni.
• Kérjük, legyen előrelátóbb, és ne adjon
az adománygyűjtőknek készpénzt! Kérjen
bankszámlaszámot, vagy csekket és ellenőrizze le az adományt kérő alapítványt, személyt mielőtt adakozna!
Az ünnepre készülődést a csalók is kihasználhatják.
• Legyen bizalmatlanabb, amennyiben
családtagjaival kapcsolatos hírt kap, minden
esetben ellenőrizze annak valóságtartalmát!
• Ne posztolja az ünnep minden eseményét a világhálón!
• Kérjük, legyen körültekintőbb internetes
vásárlások előtt, csak ellenőrzött oldalakról,
személyektől rendeljen!
• Legyen elővigyázatos, és ajtónyitás előtt
győződjön meg róla, hogy ki akar bejutni a
lakásába. Idegent soha ne engedjen be otthonába, bármilyen indokra is hivatkozik!
• Utazási szándékáról ne beszéljen idegenek előtt!

Pótkulcsát ne tartsa elrejtve a bejárati ajtó
közelében!
• Ha hosszabb időre elutazik, lakása nyílászáróit többször ellenőrizze le, hogy biztosan zárva legyenek!
• Lakása védelme érdekében lássa el biztonsági zárral otthonát!
• Legyen elővigyázatos, és készítsen értékeiről (pl.: műszaki cikk és annak gyári száma, jótállási jegy, ékszerek) fényképes értéklistát, és azt helyezze biztonságos helyre!
• A karácsony a szeretet ünnepe, ennek
fényében jusson még több figyelem, és gondoskodás idős szeretteink, egyedülálló rokonaink, ismerőseink, barátaink részére!
Amennyiben bűncselekmény áldozatává
vált, jelezze azt személyesen a legközelebbi rendőrkapitányságon, a 107, vagy a 112
központi telefonszámok valamelyikén!
Az áldozattá válás elkerülése érdekében
kérjük odafigyelésüket mind magukra, mind
embertársaikra, hogy az ünnepeket ne árnyékolhassa be jogsértés!

BÉKÉS, BIZTONSÁGOS ÜNNEPEKET
KÍVÁN
A PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLYA!

Könyvajánló
Terék József: Tóalmási népdalok
•

Tóalmás népdalos értékeinek összefoglalásával újabb kulturális örökségvédelmi kiadvánnyal gazdagodott a
Tápió mente. A népdaloskönyv, valamint annak DVD-ROM melléklete
2021. szeptember 04-én került bemutatásra a település első okleveles említésének 615. évfordulója alkalmából
megrendezett Tóalmási Értéknapon.
A kiadvány magában foglalja az MTA
Népzenekutató Csoport tagjainak, az
MTA Zenetudományi Intézet munkatársainak, illetve Terék József, Pest
Megye Önkormányzatának kulturális
szakreferense, a Magyar Művészeti
Akadémia Köztestületi tagja, a Tápió
mente kutatójának valamennyi kutatási
eredményeit.
Forrás: tapiokultura.hu
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Önkormányzati hírek
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Tápiógyörgye Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2021.(XI.04.) önkormányzati rendelete
az adómérték, az ár- és díjtételekkel összefüggő egyes rendeletek módosításáról
1./ A mgánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2014.
(XI.28.) ÖR
1.§ A 641/2021.(XI.25.) Korm. rendelet hatályos kívül helyezte.
2./ A temetőről és a temetkezésről szóló 22/2011.(XII.16.) ÖR
2.§ A temetőről és a temetkezésről szóló 22/2011.(XII.16.) ÖR
1. számú mellékletének 2. pontja módosul:
c) Munkavégzés (síremlék javítás, állítás) céljából feltétel biztosítása (anyagtárolás, villamos energia, víz)
5.000,- Ft+ ÁFA/alkalom
e) Hűtőkamra használata
1-3 nap időtartamra 3.500,- Ft+ÁFA/nap
4 naptól 2.500,-Ft+ÁFA/nap
d) Hatályon kívül helyezés
3./ A közterület használati díj megállapításáról szóló 19/2014.
(XII.15.) ÖR
3. §. A közterület használati díj megállapításáról szóló 19/2014.
(XII.15.) ÖR. 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul
(1) Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék tárolása (új lakásépítésnél, épületjavításnál) 20 m2-ig
5.000,- Ft+ÁFA/hó
Egy hét időtartamig a közterület használat térítésmentes! Azon
túlmenő időtartamra kell fizetni.
(4) Hatályon kívül helyezés
(5) Piaci árusítás (asztalonként) helyfoglalás
d)Hatályon kívül helyezés
4./ A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük
szabályairól szóló 4/2003.(IV.07.) ÖR
4. §. (1) A lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük szabályairól szóló 4/2003.(IV.07.) ÖR( a továbbiakban:
R.) 28.§ (1) – (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjára a
lakások komfortfokozatára, egyéb helyi adottságaira figyelemmel az alábbi díjtételt állapítja meg az Önkormányzat:
bruttó 635,- Ft/m2/hó. (2) A költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérleti díja: bruttó 275,- Ft/m2/hó. (2) a) pont
lakáshoz tartozó garázsépület bruttó 5.775,-Ft/hó”
(2) Az R. 36.§ (4) bek. 4/b. szakasza az alábbiak szerint módosul:
4/b. Egyéb önkormányzati létesítmények bérletére vonatkozó
rendelkezések
Ifjúsági táborban alkalmazott díjak:
a) kőház és faház bérleti díja
- április, május, szeptember, október bruttó 2.000,-Ft//fő/éjszaka, de minimum 8.000,-Ft/ház/éj (minimum 4 fő/ház/éj)
- június, július, augusztus bruttó 2.800,-Ft/fő/éjszaka, de minimum bruttó 11.200,-Ft/ház/éj (minimum 4 fő/ház/éj)
b) sátor bruttó 1.500,-Ft/fő/éjszaka
c) Tábor területén rendezvény tartása strandszezonban, vendégéjszaka nélkül:

bruttó strandbelépő/fő,

terület használat bruttó 1.000,-Ft/fő.

ház használat esetén minimum bruttó 10.000,-Ft/ház,
d)Tábor területén rendezvény tartása strandszezonon kívül,
vendégéjszaka nélkül:

terület használat bruttó 1.000,-Ft/fő.

ház használat esetén minimum bruttó 10.000,-Ft/ház
5./ A Gondozási Központban működő mosodai szolgáltatások
igénybevételéről szóló 15/2010.(XII.27.) ÖR
5.§ A Gondozási Központban működő mosodai szolgáltatások
igénybevételéről szóló 15/2010.(XII.27.) ÖR 1.§ az alábbiak
szerint módosul:
„Mosodai szolgáltatás díjszabása az önkormányzat mosodájában :
„A” adag: 3-5 kg
- 1 adag mosás –szárítás: bruttó 2.000,- Ft
- 1 adag mosás-szárítás-vasalás bruttó 2.500,-Ft
„B” adag: max 11 kg

- bruttó 3000 Ft (plédek, ágytakarók, kisebb szőnyegek)
6./ Az anyakönyvi eljárás helyi szabályzásáról szóló 7/2017.
(VII.10.) ÖR
6.§ Az anyakönyvi eljárás helyi szabályozásáról szóló 7/2017.
(VII10.) ÖR melléklete az alábbiak szerint módosul:
Házasságkötés esetén
Hétköznap, hivatali munkaidőn
belül hivatali helyiségben

térítésmentes

Hétköznap – hétfőtől- péntekig -,
hivatali munkaidőn kívül, hivatali
helyiségben

bruttó 30.000 Ft

ebből önkormányzatot megillető
díj

bruttó 15.000 Ft

ebből anyakönyvvezetőt megillető
díjazás

bruttó 15.000 Ft

Hivatali munkaidőn kívül hivatali
helyiségben

bruttó 40.000 Ft

ebből önkormányzatot megillető
díj

bruttó 20.000 Ft

ebből anyakönyvvezetőt megillető
díjazás

bruttó 20.000 Ft

Hivatali munkaidőn kívül hivatali
helyiségen kívül,

bruttó 50.000 Ft

a 3. § (2) bekezdésében meghatározott esetben
ebből önkormányzatot megillető
díj

bruttó 20.000 Ft

ebből anyakönyvvezetőt megillető
díjazás

bruttó 30.000 Ft

Hivatali munkaidőn kívül hivatali
helyiségen kívül, a 3. § (3) bekezdésében meghatározott kivételes
esetben

térítésmentes

7./ Szabályzatokban meghatározott díjtételek módosítása
7.§ (1) Az önkormányzat tulajdonát képező gépjárművek bérleti
díjai:
Renault típusú tehergépjármű
10.000,-Ft/nap+ÁFA
Volskswagen kisbusz		
10.000,-Ft/nap+ÁFA
Mercedes busz			
20.000,-Ft/nap+ÁFA
Volvó munkagép			
15.000,-Ft/óra+ÁFA
Steyer billenős tehergépjármű
15.000,-Ft/óra+ÁFA
Kereskedelmi tarifa ellenében történő igénybevétel bruttó 350,Ft/km, a tarifa összegén felül fizetendő: az igénybevétel során
felmerülő úthasználati díj, a gépjárművezető óradíja: 1.800,-Ft/
óra, a gépkocsi állásideje: bruttó 1.000,-Ft/óra
Pótkocsi bérleti díja 5.000,-Ft/alkalom+ÁFA
(2) Műfüves labdarúgó pálya bruttó 3.000,-Ft/alkalom – 1 alkalom 2 óra hossza 8.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Az
adómérték, az ár- és díjtételeket 2022. január 01. napjától kell
alkalmazni.
Kelt: Tápiógyörgye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 4-én megtartott ülésén.
Varró István sk.			
Turóczi István Zoltánné sk
polgármester				
jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került: 2021. november 15.
/:Turóczi István Zoltánné:/
jegyző

Közélet, sport

DECEMBER

13. OLDAL

Így kerülhetjük el, hogy a tűzoltókkal töltsük a karácsonyt
Télen naponta átlagosan harminc lakástűzhöz riasztják a tűzoltókat, ez karácsonykor akár a negyvenet is eléri. Szenteste és
karácsony mindkét napján ugyanúgy, mint
az évben bármikor csaknem kétezer tűzoltó
van szolgálatban mintegy ötszáz járművel.
Azonban nem elég az, ha csak a tűzoltók
gondoskodnak a biztonságos ünneplésről,
mindenkinek körültekintőnek kell lennie. Aki
az alábbi tanácsokat megfogadja, biztosan
nem kell, hogy „vendégül” lássa a tűzoltókat
az ünnepek alatt.
1. A legtöbb karácsonyi tüzet gyertyák,
mécsesek okozzák. Idén már több adventi
koszorú és hangulatgyertya okozott nagyobb
lakástüzet. Ha nincs a gyertya alatt tűzálló
alátét, amint csonkig ég a gyertya, lángra
kap a koszorú is. Inkább ne is gyújtsuk meg
a gyertyákat, ha nincs alattuk alátét.
2. A gyertyák és az adventi koszorú közelében ne legyen semmilyen éghető anyag,
ami meggyulladhat.
3. Soha ne hagyjuk magára az égő gyertyákat, mielőtt kimegyünk a szobából, fújjuk
el.
4. Ha gyenge minőségű, piacon, aluljáróban, csomagtartóból vásárolt fényfüzérünk
van otthon, inkább ne használjuk.
5. Ha kint dekorálunk égősorral, csak
kültéri fényfüzért tegyünk ki, mert áramütés
és tűz is lehet belőle. Bent a lakásban már
használhatunk beltéri és kültéri fényfüzért is.

6. A fényfüzér vezetéke ne kerüljön bútorok lába alá, mert megtörik, kidörzsölődik és
zárlat miatt tüzet okozhat.
7. Ha a fényfüzér vezetéke, vagy a hos�szabbító eldeformálódott, megtört, megolvadt, ne használjuk, hiszen csak idő kérdése, hogy mikor fog tüzet okozni.
8. Éjszakára húzzuk ki a fényfüzért a konnektorból.
9. A karácsonyfára bármilyen szép is, soha
ne tegyünk égő gyertyát, vagy csillagszórót.
A november végén kivágott karácsonyfa a
fűtött lakásban már annyira kiszáradt, hogy
pillanatok alatt képes meggyulladni. Ha a
karácsonyfa alján meggyullad egy ág, nem
kell hozzá egy perc és már a csúcsdísz is
lángolni fog.
10. A karácsonyfát tegyük másfél méter távolságra a kandallótól, kazántól, vagy egyéb
fűtőeszköztől. A legjobb, ha egy méteres körben semmi sincs a fa közelében.
11. Karácsonykor a tűzhelyen és a sütőben párhuzamosan készülnek a finomságok. Sok tűz a konyhában keletkezik, mert
megfeledkezünk az ételekről. Hogy biztosan
ne felejtsük el a készülő ételt, állítsuk be a
telefonunkon az időzítőt.
12. Ha a tűzhelyen felejtettük az olajat és
az meggyulladt, ne oltsuk el vízzel, mert az
égő olaj ki fog robbanni az edényből és mindent meggyújt maga körül. Tegyük rá a fedőt
és kapcsoljuk ki a tűzhelyet.

Mire van szükség a focipályán?
A jó teljesítményen kívül. A
labdarúgás játék, testmozgás,
öröm, és hatalmas üzlet. Amikor
viszont nem világversenyekről,
a klubok közti megmérettetésről
van szó, ami szigorú szabályok
szerint zajlik, akkor marad az
élvezetes és egészséges része
a sportnak, ahol ugyan nem kelnek el a játékosok dollár százmilliókért, cserébe nem is sírás
a vége. Hogy a mérkőzések ne
másról szóljanak, csak a játékról, pár dolgot nem érdemes kifelejteni a számításunkból.
Milyen felszerelés kell egy
játékosnak?
Természetesen
az nem mindegy, hogy milyen
poszton lépünk a pályára, de az
alapfelszerelés nem sokban különbözik csatárnál és kapusnál.
A labdarúgás a focilabda nélkül
nehezen elképzelhető, így arról
semmiképpen nem lehet lemondani. Hobbi és profi szinten is
érdemes birtokolni egy focilabdát, annak ellenére is, hogy az
maximum a komolyabb edzéseken fordul elő, hogy egyszerre
huszonkét vagy több labda van
a pályán.
Legyen egy pár rendes cipőnk! A focicipők sokkal fontosabbak, mint gondolnánk. És
bár a legendás történetekben
sokszor felbukkannak a

rossz körülmények közül érkező,
de annál tehetségesebb fiatalok,
azt azért vegyük számításba,
hogy felfedezésük után, amikor
a pályára kerültek, már bizony
ők is speciális sportcipőben
kezdték az edzést. Ez pedig nem
véletlen, hiszen az utca porában
a dekázáshoz még néha a szandál is beválik, de ha több órát kell
szaladgálni a gyepen, rúgva a
bőrt, akkor az nagyon megterhelő nem csak a lábfej, a boka,
hanem a térd számára is. Különféle edzettségi szinthez más és
más cipő dukál, de ebből sosem
szabad engedni, mert főleg a
lábunk bánja majd. Mezek tekintetében fontos, hogy a játékosok
egységesen döntsenek, de hobbi szinten nincs feltétlenül szükség ilyesmire. Annál fontosabb
viszont a szabályok tisztázása.
A bírónak mindig igaza van?
Aki valaha látott, illetve játszott
már focimeccset, az tudja, hogy
mennyire nem így van. Mégis
fontos, hogy a játékosok betartsák a szabályokat, és a sportnak, különösen a hobbisportnak
ne egymás lehordása legyen a
vége. Amikor tehát pályára lépünk, ne csak a felszerelésünk
legyen nálunk, hanem egy adag
jó modor is!
Forrás: hellokata.hu

13. Ha a sütőben gyulladna meg az étel,
kapcsoljuk ki a sütőt és várjuk meg, amíg elalszik a tűz. Néhány perc után nyissuk ki a
sütőt és edényfogóval vigyük ki a szabadba
az odaégett ételt.
14. Igazán feldobja a szoba hangulatát, ha
a kandallóban lobog a tűz. A begyújtáshoz
soha ne használjunk benzint, gázolajat, hígítót, mert robbanáshoz vezet.
15. A tüzelőt ne a kandalló előtt, vagy
mellette tároljuk, mert a kipattanó szikrák
meggyújthatják azt. A kandalló előtt mindig
legyen szikrafogó.
16. A tűzoltókat nap mint nap rengeteg
közlekedési balesethez riasztják, karácsonykor pedig sokan útnak indulnak, hogy meglátogassák távolabb élő rokonaikat. Vezessünk óvatosan és csak a téli útviszonyokra
felkészített járművel induljunk el.
17. Azokban az otthonokban, ahol nyílt
égésterű fűtőeszközzel fűtenek, vagy ilyen
berendezéssel melegítik a vizet, szén-monoxid keletkezhet, ha a működő fűtés, vagy
a vízmelegítő nem kap elég levegőt. Ha
megszólal a szén-monoxid-érzékelő, vagy
a működő fűtés mellett többen is fejfájásra,
hányingerre panaszkodnak, azonnal hívjuk a
112-es segélyhívó számot.
forrás: katasztofavedelem.hu
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Elhunyt tápiógyörgyei lakosok - 2020. 12. hó - 2021. 11. hó

Név			
Születési év
Lakcím Elhunyt 			
Név			
Születési év
Lakcím Elhunyt
György Sándorné		
1936
Pataki J. u. 61. 12/3/2020					
Rédei László		
1972
Mikszáth K. u. 21. 4/1/2021			
Vágó János		
1959
Szilvási út 46.
12/23/2020					
Csernák Kálmán Lászlóné 1949
Ady E. út 36.
4/9/2021			
Schmidt Józsefné		
1952
Szentháromság tér 6.12/4/2020					
Illyés Zoltán		
1947
Somogyi B. u. 18. 5/17/2021		
Molnár Istvánné		
1955
Mikszáth K. u. 5. 12/18/2020					
Kollár Pál		
1957
Katona J. u. 29. 5/15/2021		
Telkes Nikoletta		
1981
Táncsics M. út 1. 1/4/2021					
Varró Károly		
1963
Szentháromság tér 6. 4/23/2021		
Varró Miklósné		
1929
Kovács J. u. 70. 1/9/2021					
Kocsis Borbála		
1935
Csillag u. 5.
5/24/2021		
Farkas Ferencné		
1944
Szentháromság tér 6.12/6/2020					
Pecsenka Tibor		
1949
Táncsics M. út 1. 5/26/2021		
Jakab István		
1963
Kisfaludy u. 25. 12/25/2020					
Sándor Attila		
1976
Hold u. 15.
6/6/2021		
Pierné Kecskeméti Julianna 1932
Vasvári P. u. 1. 1/17/2021					
Csengeri Sándorné
1947
Kovács J. u. 66. 6/14/2021		
Nagyné Balla Henrietta
1946
Táncsics M. út 1. 1/3/2021					
Kovács Jánosné		
1938
Táncsics M. út 1. 6/6/2021			
Horváth Ilona		
1957
Táncsics M. út 1. 1/17/2021					
Kikillai János		
1962
Dózsa Gy. út 92. 6/23/2021		
Rácz Jánosné		
1956
Kovács J. u. 17. 12/26/2020					
Vágó Sándor János
1940
Csárda út 28.
6/25/2021		
Bagi Károly		
1961
Táncsics M. út 1. 12/27/2020					
Fakan József		
1939
József A. u. 4.
6/27/2021		
Kőszegi József		
1956
Jókai u. 20.
1/20/2021					
Petró József		
1951
Blaha L. u. 2.
6/28/2021		
Szabó Tamás József
1966
Budai N. A. u. 7. 1/5/2021					
Hajdu László		
1955
Bercsényi u. 15. 7/23/2021		
Ilku János		
1949
Bem J. u. 16.
1/14/2021					
Zila Ferenc		
1956
Táncsics M. út 1. 6/29/2021		
Farkas Izidorné		
1962
Szilvási út 13/A 1/14/2021					
Vágány András		
1947
Csillag u. 6.
7/3/2021			
Nagy István Zoltán
1943
Gesztenyesor u. 36. 1/24/2021					
Varró Lászó		
1956
Kodály Z. u. 41. 6/30/2021		
Szentiványi Gáborné
1956
Ady E. út 5.
1/28/2021					
Ladányi Csaba		
1978
Arany J. u. 2.
7/15/2021		
Tordai Istvánné		
1938
Kodály Z. u. 16. 1/8/2021					
Petró István		
1967
Táncsics M. út 40. 7/17/2021		
Skotnyár Marianna
1960
Táncsics M. út 1. 2/12/2021					
Németh László Sándor
1949
Rét u. 15.
6/29/2021		
Krajcz Ida		
1953
Táncsics M. út 1. 2/8/2021					
Nagy Judit		
1962
Kisfaludy u. 13. 8/15/2021		
Kecskeméti Miklós Imre 1947
Dózsa Gy. út 88. 2/7/2021					
Bódi Ferencné		
1959
Hajnal u. 5.
8/19/2021		
Molnár István		
1943
Gesztenyesor u. 1. 2/21/2021					
Horváth Zoltán		
1956
Szent István tér 3. 8/22/2021		
Csikhegyi Csaba Tiborné 1949
Szilvási út 8.
2/19/2021					
Bakó Lászlóné		
1938
Mikszáth K. u. 8. 7/30/2021		
Kovátsné Dienes Ilona
1946
Szilvási út 43.
3/2/2021					
Kovács Ágoston		
1969
Táncsics M. út 33. 9/5/2021		
Varró Lászlóné		
1938
Kürt u. 19.
2/14/2021					
Junger Dzsavdzan
1942
Tó u. 4/a		
6/21/2021		
Botka József		
1958
Gesztenyesor u. 33. 2/16/2021					
Kovácsné Vízkeleti Erzsébet 1938
Vörösmarty u. 24. 8/6/2021			
Petró István János
1954
Bem J. u. 10.
2/7/2021					
Szűcs László Józsefné
1944
Mónus I. u. 8.
9/6/2021			
Jónás Tibor		
1963
Ady E. út 51.
1/29/2021					
Besenyei Antal		
1956
Táncsics M. út 1. 9/22/2021		
Magda Sándor Imre
1950
Sport u. 13.
3/4/2021					
Alpári Magdolna Terézia 1927
Táncsics M. út 1. 9/13/2021		
Kovács Mihály János
1945
Arany J. u. 33.
2/27/2021					
Vágó Sándorné		
1939
Csárda út 28.
10/6/2021		
Nagy Mihályné		
1944
Táncsics M. út 7. 3/25/2021					
Völgyi Lajos		
1973
Táncsics M. út 1. 10/4/2021		
Gere István		
1943
Mikszáth K. u. 4. 3/18/2021					
Kiss Béla		
1954
Gagarin u. 9.
10/21/2021			
Varga János		
1938
Damjanich u 41. 3/27/2021					
Fazekas Lászlóné
1953
Ady E. út 7.
10/30/2021		
Bene László		
1935
Kodály Z. u. 21. 3/18/2021					
Kardos Tibor		
1965
Táncsics M. út 1. 10/16/2021		
Telek Gábor		
1968
Kandel H. út 8. 4/3/2021					
Füzi Zoltán		
1947
Hold u. 1.
11/6/2021		
Boda Istvánné		
1940
Katona J. u. 13. 4/3/2021					
Fonó Péter		
1953
Táncsics M. út 1. 11/6/2021		
Erős József		
1946
Kölcsey F. u. 19/A. 3/9/2021					
Jánosi Jánosné		
1953
Damjanich u. 38. 10/22/2021		
Rácz János		
1959
Kovács J. u. 17. 4/18/2021					
Jónás György		
1957
Pataki J. u. 51. 11/16/2021		
Visnyei László		
1968
Batthyány u. 7. 3/25/2021					
Rücker László		
1966
Ady E. út 12.
10/21/2021		
Miló István		
1939
Rákóczi u. 5.
3/13/2021					
Latinovicsné Ilyés Mária 1949
Táncsics M. út 51. 11/20/2021		
Kovács Józsefné		
1932
Szentháromság tér 6.7/19/2021

Születések 2021
Gyerek neve		
Laskai Ádám		
Jónás Bence		
Kökény Mária Erzsébet
Baranyai Krisztofer Milán
Kökény Kornél		
Győrfi Olívia		
Vágó Lilla		
Végh István		
Miskolczi Alíz		
Varga Bianka		
Németh Kristóf		
Istenes Sándor Teó
Schlaffer Anita		
Tóth Ákos		
Fényes Milán Péter
Vágó András János
Vaprezsán Regina Kinga

Anyja neve
Születés ideje
Kovács Zsuzsanna 12/1/2020
Balogh Szabina
12/3/2020
Kökény Marietta
1/7/2021
Sztanoj Ilona
1/12/2021
Farkas Ágnes
2/1/2021
Bíró Brigitta
2/1/2021
Koncz Melinda
2/5/2021
Kerpács Dorina
2/14/2021
Szabó Erzsébet
3/2/2021
Theisz Enikő
3/6/2021
Trója Olívia
3/10/2021
Szívós Kinga
3/17/2021
Schlaffer Zsuzsanna 3/23/2021
Tóth Judit
3/22/2021
Fényes Tünde
3/30/2021
Bene Alexandra
3/29/2021
Hegedűs Klaudia
4/5/2021

Gyerek neve		
Tóth Árpád		
Farkas Tibor Noel		
Jancsó Milán		
Jurek Emmaróza		
Jankó Amira Szamanta
Czifra Noel Sándor
Kovács Márk Olivér
Junák Kende Szabolcs
Tárkányi Noémi Krisztina
Koch Zoé		
Kovács Kamilla		
Nacsaszta Korina		
Gazsi Benigna Olívia
Boros Benedek		
Varga Bálint		
Csikós Lilien		
Kakas Miron Nadim
Kerpács Bence		
Kökény Noel Krisztián

Anyja neve
Theisz Kitti
Holecz Boglárka
Koska Éva
Makula Rita
Jankó Samatha
Völgyi Tímea
Tóth Noémi
Mizsei Diána
Takács Klaudia
Kármán Klaudia
Kocsis Renáta
Takács Barbara
Thassy Benigna
Perjési Edina
Nyitrai Henriett
Petrik Erzsébet
Kifut Renáta
Kerpács Dorina
Horváth Henrietta

Születés ideje
5/1/2021
5/3/2021
6/17/2021
7/2/2021
7/5/2021
7/12/2021
7/24/2021
8/13/2021
8/20/2021
8/26/2021
8/29/2021
9/11/2021
9/17/2021
9/29/2021
10/7/2021
10/13/2021
10/13/2021
10/29/2021
11/19/2021
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Házasságkötések 2021

						
Dátum		
Név
		
3/29/2021
Petró Norbert és Buzási Katalin
5/13/2021
Koch Róbert József és Kármán Klaudia
5/19/2021
Molnár József Arnold és Szakál Anikó
5/29/2021
Latinovics Gábor és Szabó Tímea
6/11/2021
Molnár Róbert Sándor és Maka Hajnalka
6/18/2021
Maka László és Burai Vivien
6/19/2021
S. Nagy Zsolt és Sándor Viktória
7/3/2021		
Tóta Zoltán és Moticska Bernadett
7/5/2021		
Kresz Dániel József és Martinecz Nikolett
7/17/2021
Csávás Imre és Czakó Zita
7/24/2021
Juhász László és Bíró Gabriella
7/24/2021
Lipovniczky Csaba és Cseh Orsolya
7/30/2021
Kovács Zoltán és Oláh Regina Ildikó
8/9/2021		
Énok-Nagy Mihály és Lippert Bernadett
8/14/2021
Boda Márton János és Magyar Viktória
8/23/2021
Zábeczki György és Gál Gabriella
8/27/2021
Rácz Zsolt Gábor és Plita Viktória
8/28/2021
Nyerges Gábor és Turák Szilvia
9/3/2021		
Miucsics Imre és Tóth Anna
9/4/2021		
Kerekes Krisztián és Papp Szabina
9/4/2021		
Szádvári Viktor János és Szöllősi Ivett
9/11/2021
Farkas Dániel és Jakab Boglárka
9/17/2021
Varga Zoltán és Berki Zsanett Márta
9/27/2021
Vári Tamás és Széchenyi Viktória
9/25/2021
Kökény Krisztián és Horváth Henrietta Ilona
10/15/2021
Szabó Márk István és Szabó Henrietta
10/16/2021
Kiss Sándor és Szűcs Gabriella
10/22/2021
Istenes Sándor és Szívós Kinga
10/28/2021
Dömők Pál és Sinka Erzsébet
11/5/2021
Nagy Roland és Horváth Ildikó
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REMÉNYSUGÁR BT.
TEMETKEZÉS
Varga Viktor
Tápiógyörgye,
Jókai utca 13.
Tel.: 06 20 /413-0599
Ügyelet:
06 29/440-630
06 20/944-0630
06 20/414-1988

TA N K Ó - WA LTE R É S T Á R S A KE GYELETI KFT.
Köz p o n t i i r o d a: 2700 C egléd, R ákócz i út 30- 32.
Tel : 0 6 - 5 3 / 3 1 7 -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 i n k :

TÓTH ÁRPÁD

2767 Táp iógyör g 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

K O VÁCS N É TÓT H N OÉM I
06-7 0 / 7 4 4 - 6 0 - 11
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 U N Y T S Z ÁLLÍTÁS I ÜGYELET
É JJEL- NAP PAL
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Id. Sinka Gábor udvarán falra festett képek
Szabó Gabriella és Szabó Tünde alkotása
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