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Önkormányzati tájékoztató
Tisztelt Tápiógyörgyeiek!
Nehéz időszakot élünk meg, és a koronavírus járvány okozta megpróbáltatásoknak még nincs vége. November
utolsó napjáig sok-sok problémával
szembesültünk ezekben a hónapokban.
Legnagyobb gondnak a munkahelyek
elvesztését és a lakosság jövedelmének
csökkenését, a helyzetük kilátástalanságát látom.
Az Önkormányzat veszteségei a település üzemeltetésének, jövőbeni szinten
tartásának lehetőségét akadályozzák.
Természetesen mindennél fontosabb az
egészségünk megőrzése, és a betegség
legyőzése. Az elmúlt hetek tesztelései
(végre eljutottunk idáig) sok tanulsággal
jártak. Meglepetés volt, hogy az iskola
tanári kara ilyen nagymértékben fertőződött. És örömmel vettük, hogy az óvoda,
a konyha, valamint a Gondozási Központ dolgozói között nincs fertőzés. Még.
Tudjuk és tisztában vagyunk vele, hogy
mindegyikünk a következő időszakban
valamilyen mértékben, de viselni fogja e
járványt. Remélem, hogy tavasszal majd
mindenki egészségben, erőben tudja az
életét „újrakezdeni”.
Több mint 2 évig tartó felújítási, átalakítási munkák után beköltözött új helyére az Önkéntes Tűzoltók Egyesülete. A
régi Fakanálgyárat még 15 évvel ezelőtt
vásárolta meg az Önkormányzat. A raktárcsarnok átalakításának terveit Fehér
Gábor építész úr készítette. Az épület
felújítására nem kaptunk – ígéretek ellenére sem - támogatást. A közmunka
program helyi sajátosságokra épülő
programjából kérhettünk építőanyagot.
Az egyesület támogatási kérelmeiben
évek óta az épület felújítására kért támogatást, így a radiátorokra, a külső bitumenes burkolatra és a belső műgyanta
burkolatra Ők szereztek forrást. Az Önkormányzat dolgozói munkaerejüket és
még további építőanyagokat biztosítottak a részükre. Köszönöm a tűzoltó
egyesület vezetőjének és tagjainak, az
önkormányzat építőbrigádjának. Sinka
Gábor festő ingyen dolgozott. Azoknak
a cégeknek a kedvezményes fizetségért
vállalt lelkiismeretes munkáját, mellyel
pártolták e fontos egyesület 21. századi
körülmények között való működését.
Elkezdtük a Polgármesteri Hivatal és
az Általános Iskola közötti régi épület
bontását. Az évek óta nem használt,
rossz állagú létesítmény elbontását az
építéshatóság az új Tűzoltószertár használatba vételi engedélyének kiadása feltételeként írta elő.
Mint már ebben az évben sok-sok alkalommal írtam, településünk idén ünnepelte 800 éves „születésnapját”. Sajnos
minden rendezvényünk elmaradt. Utolsóként annak a könyvnek a bemutatóját
tartottuk volna meg, amellyel a település

történetét, a helyi értékeinket szerettük volna egy kötetben megjelentetni.
A könyv elkészült. Köszönet érte Nagy
Zoltánnak és Németh Csabának. Köszönöm Bihari Józsefnek a könyv szakmai
áttekintését, a hibák javítását. A könyv
megvásárolható a Községi Könyvtárban.
Az elmúlt napokban bátrakká vagy
éhesekké váltak a környékbeli rókák, így
mint minden évben, idén is bemerészkedtek a település belső, lakott részeire.
Látható, hogy elsősorban a víz melletti területek, így a Tápió-parti részek, a
Csárda út felől, a Katona József út környékéről, a Gagarin – Táncsics - Katona József úti esővíz csatorna mentén
közelítik meg a falut. Megbújnak a régi
Tüzép telep (Ady Endre út), a Györgyey
Kastély parkja és a Székes egyes területein. Értesítettük a vadásztársaságot, és
a mezőőrök is figyelik a rókák mozgását,
azonban a jogszabályi rendelkezések
miatt belterületen és attól 300 méter távolságra fegyvert velük szemben használniuk nem lehet, így petárdával ijesztik el az állatokat a lakott területekről. A
vadászoktól kapott információk alapján
jellemzően a rókák az emberek közeléből elmenekülnek. Kérem Önöket, hogy
mérget ne tegyenek ki nekik, mert azt
más állat (macska, kutya) is megeheti!
A most megjelenő újságban kolléganőm, Nagyné Bíró Adrienn beszámol az
új temetői nyilvántartásról és a sírhelyek
megváltásáról. Kérem, olvassák el figyelmesen. Mire ezek a sorok megjelennek,
már felépült az új urnafal, ahol kiépítésre
kerülnek az úgynevezett kétszemélyes
helyek is. Az urnafal elkészülte után előre megváltási lehetőséget biztosítunk.
Sokat küzdöttek a mezőőrök az elmúlt
hetekben azokkal a gazdákkal, akik nem
veszik figyelembe a közúti közlekedés
szabályait, és munkagépeikkel felhordják a sarat a közutakra. Borzasztó állapotok uralkodtak, elsősorban a szelei, a
Temető úti, az újszászi és az újszilvási
utakon. Tisztában vagyok azzal, hogy ki
kell szállni a meleg fülkéből és egy ásóval vagy lapáttal le kell takarítani az ekét
és a traktor kerekeit, azonban a balesetek utáni következményeket jobb lenne
elkerülni egy néhány perces takarítással.
Tudjuk, hogy abonyi, ceglédi gazdák is
elkövetői voltak e szennyezéseknek.
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy
Terék József népzenekutató által kezdeményezett és a Blaskovich Múzeum
Baráti Köre Egyesület által alapított Tápió-mentéért díjat, több más kiváló szakember mellett 2020-ban, tápiógyörgei lakos Vidra Tamás kapta, aki a Tápió-Hajta
Vidéke Tájvédelmi Körzet tájegységvezetője, kutatója.
A díjat kapták még: Antalicz Csaba, a Tápió-vidék természeti értékeiért
Közalapítvány titkára, Domján Lajos,
a Tápiómente Táncegyüttes alapítója,

Urbán Sándor, természetvédő, Kucza
Péter, helytörténész, Walter János, a tápiószecsői Ofella Sándor Népiegyüttes
vezetője, Posztumusz díjat kapott: Basa
László történelem tanár, helytörténész.
Gratulálok Tápiógyörgye Község Önkormányzatának és tápiógyörgye lakói nevében a díjazottaknak!
Különös Karácsonynak nézünk elébe.
Ha valamikor szükség lesz a szeretetre
és a megértésre, az egymásra való odafigyelésre, akkor most igazán nagyon
fontos lesz ezeknek az emberi érzéseknek az őszinte megélése. Szűkebb körben, az ünnepi asztalt kevesebben körül
ülve fogunk ünnepelni, de ez nem jelenti
azt, hogy a karácsonyt jellemző meghittség nélkül. Nem az ajándékok számának vagy értékének lesz jelentősége,
hanem annak, hogy szeretteink körében
vagyunk. Kívánok Önöknek nyugodt, betegségtől mentes Karácsonyt, és az ideinél boldogabb, felszabadultabb, egészségesebb új évet 2021-re!
Köszönettel:
Varró István
polgármester

Vágány József
Karácsony van
Karácsony van a naptárban,
úgy vártuk ezt az ünnepet,
örvendeznek a világban,
a Megváltó megszületett!
Jó volna, ha a Karácsony
itt maradna örökre,
a szeretet a világon
mindenkinek köszönne!
A Karácsony csak csodákban
őrizné meg a perceket,
ne lapozzunk a naptárban,
hogy maradjon a szeretet!
Legyen béke és szeretet
ne csak ma, az ünnepen,
tárjuk ki a szívünket,
és legyen nyitva szüntelen!
Úgy kérünk téged Istenünk,
most ne hagyj minket cserben,
az eljövendő új évünk
együtt, szeretetben teljen!
2020. december
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Az önkormányzati temetőről
Tápiógyörgye Község Önkormányzatának kezelésében, fenntartásában áll a
Táncsics Mihály úti, sokak által csak „szelei úti temetőnek” emlegetett temető.
Temető Nyilvántartás fejlesztése:
A temetőben található sírhelyek pontos felmérése és térképen való szemléltetése az elmúlt hetekben kezdődött el.
Az önkormányzat megrendelt egy temetői nyilvántartás szoftvert, melynek része egy temetőtérkép (nagy pontosságú
vektorgrafikus térkép), mely tartalmazza
a síremlékeken kívül a temető határait,
parcelláit, növényzetét (fákat, bokrokat),
kerítést, épületet, a temető útjait, kútjait
és egyéb tereptárgyakat. Sokan észrevették, hogy az elmúlt hetekben, a sírhelyek
közt fehér „nyilak” voltak a fűben felrajzolva, melyek az ortofotók (a levegőből
dróntechnikával készített fényképek) elkészítésében játszottak szerepet. Ezek a
fehér nyilak egyszerű krétaporból voltak,
melyek eső hatására lemosódtak. Minden
sírhelyről fénykép készült, melyet egyesével rögzítünk a szoftverbe. Így hamarosan elkészül a pontos nyilvántartásunk a
temetőről, amely alapján pontosan tudni
lehet majd a lejárt sírhelyek nevét, számát és listáját, a kiadható sírhelyek pontos helyét, legyen az egyszemélyes vagy
kétszemélyes sírhely.
Parcellák felosztása
A temetőben 7 számozott parcella és
egy szociális parcella került kialakításra.
Amint elkészült a térképünk, amely tartalmazza a parcellák felosztását, kifüggesztésre kerül majd a bejárati hirdetőtáblán.
Hulladékok kezelése, szelektív hulladékgyűjtés a temetőben
Az Önkormányzati temetőt sokan rendezettnek találják, azonban nem vagyunk
elégedettek és tapasztalataink alapján sajnálatos módon- nem mindenki veszik
a fáradságot és viszi el a közös szemétlerakó helyre a hulladékait. Főleg az urnafalas hozzátartozókat találjuk rendetlenebbeknek (tisztelet a kivételnek), akik
itt-ott (pl. a ravatalozó hátsó bejáratánál,
vagy az oldalsó ajtóinál) rakják le a szemetüket.
Kérjük a hozzátartozókat, hogy a temetőben keletkező hulladékokat kizárólag az arra kijelölt helyre helyezzék el! A
szelektív hulladékgyűjtés reményében
kialakításra kerültek különböző hulladéklerakó pontok és kalodák, ahol fajtánkként, különválogatva a zöld-, műanyagés fémhulladékokat kívánjuk gyűjteni. Az
önkormányzat munkatársai, ebben az
évben két alkalommal is szétválogatták a
koszorúkat, leszedve azokról az üveget,
a műanyagot, és a zöldhulladékot, hogy
minél kevesebbe kerüljön a maradék
hulladék elszállítása. Kérjük, segítség

munkánkat, válogassák külön a temetőben keletkező hulladékokat!
Lejárt sírhelyek megváltása:
Kérjük a hozzátartozókat, hogy a 25
évnél régebbi sírhelyeket, szíveskedjenek
újra megváltani. A lejárt és újra nem váltott sírhelyek az 1999. évi XLIII. törvény
és a 145/1999. (X.1.) számú kormányrendelet alapján a temető fenntartójának
tulajdonába kerülnek, vissza.
Az 1995 előtt megváltott sírhelyek járnak le ebben az évben. Az újraváltás
elmulasztása esetén a sírhelyek feletti
rendelkezési jog Tápiógyörgye Község
Önkormányzatát illeti meg.
A temetési hely feletti rendelkezési jog
időtartama (sírhely-használati idő):
a) a koporsós temetés, illetve rátemetés
napjától számított 25 év,
b) sírbolt esetén 25 év;
c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;
A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – külön tiltó rendelkezés
hiányában újabb ciklusra megválthatóak.
Az újraváltandó sírhelyek listájáról érdeklődni a Polgármesteri Hivatal alábbi
telefonszámán: 06-53-383-001 /110 mellék lehetséges.
Befizetni lehet:
• Személyesen: Polgármesteri Hivatal
Pénztárában ügyfélfogadási időben, 2767
Tápiógyörgye, Szent István tér 1.
• Átutalással (kizárólag előzetes telefonos
egyeztetés után!): 65200012-1111001700000000 Takarékbank Zrt.-nél vezetett
bankszámlára. Számlatulajdonos neve:
Tápiógyörgye Község Önkormányzata.
Közleménybe legyen szíves feltüntetni az
elhunyt nevét, valamint a sírhely pontos
helyét (parcella, sor, sírhely sorszáma).
Kérjük, a kialakult pandémiás helyzetre
tekintettel, igyekezzenek sírhely megváltásukat elsősorban telefonon egyeztetni,
majd amennyiben lehetséges, átutalással
rendezni.
DÍJTÉTELEK a 3/2020. (XI.16) polgármesteri rendelet alapján 2021. január 1.
napjától érvényes árak:
Temetőkről szóló rendeletben meghatározott díjtételek 2021. év
Koporsós betemetés / rátemetés 25 évre
• egyszemélyes temetési hely 15.000 Ft + Áfa
• kétszemélyes temetési hely 24.000 Ft + Áfa
Sírbolt 25 évre
• egy elhunyt esetén 25.000 Ft + Áfa
• két elhunyt esetén 35.000 Ft + Áfa
• minden további elhunyt esetén 8.000 Ft +
Áfa
Urnasírhely 10 évre
• egyszemélyes temetési hely 15.000 Ft + Áfa
• kétszemélyes temetési hely 24.000 Ft + Áfa
Urnafalban urnahely (kolumbárium) 10 évre
• egyszemélyes urnahely 5.000 Ft + Áfa

• kétszemélyes urnahely 45.000 Ft +Áfa
Urnasírbolt
• egy elhunyt esetén 24.000 Ft + Áfa
• két elhunyt esetén 39.000 Ft + Áfa
• minden további elhunyt esetén 12.000 Ft +
Áfa
Ravatalozóhasználat 14.000 Ft + Áfa/alkalom
Boncoló helyiség használata 6.000 Ft +
Áfa / alkalom
Munkavégzés (síremlék javítás, átalakítás) feltétel biztosítása (anyagtárolás, villamos energia, víz) 3.600 Ft + Áfa / alkalom
Nem bejelentett munkavégzés esetén,
a bejelentés elmulasztásának díja 36.000
Ft + Áfa
Munkavégzés a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő díj,
temető-fenntartási hozzájárulás (temetkezést és sírköves tevékenységet végző vállalkozás részére) 2.400 Ft + Áfa / alkalom
Hűtőkamra használata
• 1-3 nap időtartamra 2.400 Ft + Áfa / nap
• 4. naptól 1.800 Ft + Áfa / nap
Sírhely felújítás, Síremlék átalakítása, Új
síremlék felállítása:
Kérjük a hozzátartozókat, amennyiben
sírhely felújítását, átalakítását vagy új
síremlék felállítását tervezik, vegyék fel
a kapcsolatot a temető üzemeltetőjével,
vagyis az önkormányzattal. A temetőben
végzett munkára vonatkozó szabályok
megtalálhatók a Tápiógyörgye Községi
Önkormányzat 22/2011. (XII.16.) a temetőről és temetkezésről rendeletében.
Külön felhívnám a figyelmet a temetőben alkalmazott temetési helyek méretére:
a) Sírhely egyszemélyes 1,90 m hos�szú, 1,90 m mély, 0,90 m széles
b) Sírhely kétszemélyes: 2,10 m hos�szú, 1,90 m mély, 2,10 m széles
c) Urnasírhely: 0,60 m hosszú, 1,00 m
mély, 0,60 m széles
d) Sírboltok mérete egyező a sírhelyek
méreteivel.
A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek kell lennie.
A sírok kialakításánál, figyelembe kell
venni a szomszédos síremlékek méretét,
elhelyezkedését, és a fejrészek feliratozási
oldalát.
Az elbontott síremlékek beton és műkő
maradványait a sírkövesek kötelesek elszállítani.
Tápiógyörgye község honlapján, valamint a temető bejáratánál elhelyezett hirdetőtáblánál részletesen olvashatnak a temető rendtartásáról, valamint az érvényes
díjtételekről.
Mindannyiunk érdeke, hogy egy rendezett, tiszta és átlátható köztemetőnk legyen.
Nagyné Bíró Adrienn

Közélet, kultúra
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Új eszközökkel bővült a Kastélykert Óvoda és Mini
Bölcsőde udvari játékparkja

A tanulási képességek fejlesztéséhez
elengedhetetlen a mozgás, ugyanis az
idegrendszer
fejlesztésének
alapja a motoros fejlesztés.
Fontos megalapozni a gyermekekben azokat az egészség- és
testkultúrális magatartáskészségeket, szokásokat, amelyek
az egészséges életvitelhez
szükségesek.

Ahhoz, hogy elégedett emberekké váljanak már kiskorban törekedni kell az ”ép
testben ép lélek” eszmeiség
megalapzására.
Fontosnak
gondolom, hogy a rohanó,
megterhelő világban az óvodások az egészséges életmódban
cseperedjenek fel és bírják a

nyokból összegyűlt összegekből finanszíroztuk. Mindezen
programok, rendezvények, sikeres megvalósítása csak odaadó hivatásukat szerető, tisztelő
pedagógusokkal, nevelő-oktató
munkát segítő kollégákkal, valamint intézményüket támogató
partnerekkel – szülőkkel, fenntartóval – közösen lehet!
Hálásan köszönjük, hogy
Önökkel/Veletek együtt tehettünk az intézménybe járó gyermekek fejlődéséért, örömééért!

mindennapi megterhelést. A
jókedvűen, örömmel végzett tevékenység új motivációt teremt
még újabb tevékenység kipróbálására, melyek hozzájárulnak
a személyiség komplex fejlesztéséhez. Az intézményünk
kiemelt figyelmet fordít a gyermek mozgásfejlesztésére, ezért
az elmúlt évek fejlesztési stratégiájában az udvari játékok bővítését tűztük ki célul. A fejlesztés
több éves szorgalmas kitartó
„munka” eredményeként 2020
őszén valósulhatott meg. Az új
eszközök – KÖTÉLPIRAMIS,
KUTYUSALAGÚT – új generációs, nagymozgások fejlesztését biztosító többfunkciós játékok, melyek minősége megfelel
az előzetes elvárásoknak a felhasznált anyagok hosszútávú
tartós használatot igérnek.
A KÖTÉLPIRAMIS biztosítja

A Kazinczy Ferenc
Tagiskola munkájáról
Sajnos a koronavírus járvány az intézményünk munkájára is rányomta bélyegét.
Minden iskolán kívüli versenyt lemondtak,
az utazásokat bizonytalan időre leállították.
Szeptember közepén bevezettük, hogy
a diákoknak és a dolgozóknak a szünetekben és a közösségi terekben használni kell a maszkokat. Ennek betartása és
betartatása igen nehéz feladat, de az idő
előrehaladtával úgy érzékeltük, hogy egyre többen belátták, hogy ez mindannyiunk
közös érdeke. Ezen cikk írásakor az iskola
minden osztálya digitális tanrendben tanul,
mivel az első és második gyorstesztelés
alkalmával arányaiban nagy létszámú fertőzött személyt találtak. A tanulás és tanítás folyamata akadálytalan.
A Kazinczy Ferenc Tagiskola minden
tanára, technikai személyzete és diákja
nevében Áldott Karácsonyi Ünnepeket és
a 2020-as évnél sokkal szebb, jobb és Boldogabb Új Esztendőt Kívánok.
Juhász Attila
tagintézmény-vezető

a motoros fejlesztést, a szemkéz, szem- láb mozgáskoordinációját, segíti olyan készségek
és képességek fejlesztését,
mint az egyensúly, az ügyesség, a kitartás és az erő. A KUTYUSALAGÚT fejleszti a gyermekek olyan készségeit, mint
a mászás, csúszás, kúszás és
egyben hozzájárul a korlátozott
zárttérben való tájékozódáshoz.
A játékeszközök beszerzése
több árajánlat bekérését követően történt. A kedvező ajánlatot a Bonita Játszóterek Group
Kft. adta. A játékokat óvodás
gyermekeink az egnedélyek
beszerzését követően 2020
novemberében vehették birtokba. A játékeszközök értéke
1.561.716.- Ft melyet Márton
napi jótékonysági estek, adventi vásárok bevételeiből, adomá-

Lesták Péter Jánosné
intézményvezető
Kastélykert Óvoda és Mini
Bölcsőde dolgozói és gyermekei nevében, közösségünk valamennyi lakójának kívánom,
hogy áldott, szeretetteljes legyen a karácsonyi ünnepük és
sikerekben gazdag az új évük!
„ Hiába gyújtasz gyertyát,
ha lángot nem adod tovább,

ha szeretet nincs benned,
sötétben marad a világ!”
Cselei Gáborné

Ajándék
Cselei Gáborné: 2020 Karácsonyára
Messiásra várt a világ,
a Messisásnak jönni kell,
miért aggódsz mitől félsz
az égen már ott a Jel.
Egymásra hullanak a hópihék
mint parányi kristálycsillagok,
ólomszürke felhők ölén
készülődnek az angyalok.
Most még is, minden olyan más,
mintha kevesebb lenne a kacagás,
mintha árnyék takarná a fényeket,
fenyőágon a cinke lába megremeg.
Maszkok mögé rejtőzik a mosoly,
nem értjük a miérteket,
szeretteinket átölelni
a vírus miatt nem lehet.
Megterítve vár az asztal,
néhány szék üresen marad,
egy pillanatra keserű lesz
szánkban, az ízletes falat.

A távolság bár elszakíthat,
de a bölcs már a jövőbe lát
és megragadja a morzsát is
amit az Isten neki ád.
Szárnyal a szív, az érzelem,
új utakat nyitnak a terek,
és amikor senki sem látja
imára kulcsolódnak a kezek.
Lelkünk húrján dallam csendül,
szerte árad, mint a fény,
egyszer lekerülnek a maszkok,
amíg bízunk, addig van remény.
Egymásra hullanak a hópihék,
mint parányi kristálycsillagok,
és a Földre megérkeznek,
az aranyszárnyú angyalok.
Végül jönnek majd a krónikások,
és egy könyvben megírják talán;
a SZERETET legyőzte a vírust
2020 áldott Karácsonyán!
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Tápió mentéért-díj adományozása Vidra Tamásnak

A tápiószelei Blaskovich Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület 2019ben Tápió mentéért díjat alapított azzal
a céllal, hogy elismerje azokat a személyeket, akik munkájukkal sokat tettek a
Tápió mentéért. Az elismerés pénzjutalommal nem jár, a díjazottak elismerő
oklevelet és emlékérmet vehetnek át. 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 Tápiógyörgyén élők számára nagy
örömöt és büszkeséget jelent, hogy az
idei díjazottak között van községünk
egyik köztiszteletben álló polgára, Vidra
Tamás is, aki a Tápió mente természetvédelmi értékeinek megőrzése érdekében végzett szakmai munkásságáért, a
Tápió-Hajta Természetvédelmi Körzet
tájegységvezetőjeként elért eredményeiért, a Tápió menti tanösvények létrehozásáért, a Tápió-vidéki tudományos
természetvédelmi kutatásokat összefoglaló tanulmánykötet megszerkesztéséért, sokoldalú előadói, népszerűsítő,
a civil kezdeményezések, a térségi önkormányzatok és a szakmai szervezetek
között kapcsolatot teremtő tevékenységéért kapta az elismerést.
A díjazott érdemeivel kapcsolatos
laudációt az alábbi sorokban tesszük
közzé:

„Vidra Tamás már tizenhat éves korában bekapcsolódott a Jászberény
környéki, Tápió menti természetvédelmi
civil közösségek munkájába. Tagja lett a
Magyar Madártani Egyesületnek, majd
később a Jászkun Természetvédelmi
Szervezetnek és az Élővíz Egyesületnek
is. Középiskolás korában az 1991. évi
Országos Tudományos Diákköri Konferencián harmadik helyezést ért el földrajzi témában írt dolgozatával. A Debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetemen biológia-földrajz tanári diplomát szerzett.
Egyetemi évei alatt a Tápió-Hajta vidékének botanika, zoológia feltárásába
is aktívan részt vett, majd 1998-ban az
akkor létesített Tápió-Hajta Tájvédelmi
Körzetben helyezkedett el természetvédelmi őrként. Itt az egyetemi évek alatt
megkezdett kutatásait is tovább folytathatta. Közigazgatási szakvizsgájának
megszerzése után 2004-ben kinevezték
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Tápió-Hajta Tájvédelmi Körzet tájegységvezetőjévé.
Közvetlen környezetvédelmi munkája
mellett az Igazgatóság vagyonkezelési
munkájában is részt vesz. A Tájvédelmi Körzetben élő egreskátai magyar
szürkemarha állomány fenntartására, a
több ezer hektárnyi, növénytani és állattani értékekben bővelkedő rétek, gyepek, mocsarak és nádasok megőrzésére
kiemelt hangsúlyt fektet. Kezdeményező
szerepe volt a Hajta patak menti mocsarak vízellátását biztosító Közép-Magyarországi Operatív Program pályázat
megtervezésében, lebonyolításában. A
térség veszélyeztetett fajtáinak védelmi
programjaiban is aktívan közreműködik,
figyelemmel kíséri, óvja a Natura 2000
területek állapotát. Tanári, pedagógusi
végzettségének is köszönhetően kivá-

lóan vezet természetismereti túrákat,
tart ismeretterjesztő előadásokat. A térségben kialakított tanösvények szakmai
megtervezésben és megvalósításában
is kiemelkedő szerepe volt. Saját kutatásai, vizsgálatai mellett figyelemmel kíséri
és összefogja a Tápió menti egyéb kutatásokat is. Vidra Tamás szerkesztette
a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Rosalia tanulmánykötetében 2012-ben
Természetvédelem és Kutatás a Tápióvidéken c. megjelent tanulmánygyűjteményt.
A 2002-ben a tápiószelei néprajzi háznál az ENSZ Természetvédelmi Világalap Magyarországi Irodája támogatásával magvalósított Fehér Gólya tanösvény
létrejöttében, a tanösvény tájékoztató
táblainak és a 2003-ban megjelent kiadvány valamint foglalkoztató füzet szövegeinek összeállításában is kiemelkedő
szerepe volt.
Magas színvonalú szakmai munkájának köszönhető a tápiószelei Blaskovich
Múzeum műemléki környezetű kertjében
kialakított botanikai tanösvény is, amely
2008-ban Múzeumpedagógiai Nívódíjat
kapott.
Jelentősen
közreműködött
a
Blaskovich Múzeum történeti kertjének
védetté és helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításában.
Tevékenységét többek között 2005ben Miniszteri Elismerő Oklevéllel, 2019ben Pro Natura Emlékplakettel ismerték
el.
Vidra Tamás a természet védelmében
kifejtett több mint két évtizede végzett tevékenységéért, a húsz éve védett TápiHajta Vidéke Tájvédelmi Körzetben nagy
hivatástudattal végzett munkájáéért, a
tájegységben folytatott kutatásai, publikációi magas színvonaláért, térségünk
környezeti értékeinek bemutatásáért,
népszerűsítéséért, az ennek érdekében
végzett sikeres környezettudatos gazdálkodói tevékenységéért, közönségkapcsolati, pedagógiai és múzeumpedagógia tevékenységéért érdemes a Tápió
mentéért-díjra, amelyet annak kurátorai
számára 2020-ban megítéltek.”
Szerkesztőségünk nevében gratulálunk az elismeréshez!
Forrás: Blaskovich Múzeum
Facebook oldaláról
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Beszélgetés Marlen Henriettával
múlt. Velünk lakik nagymám, aki most töltötte a 84. életévét november 27-én.
- Hol éltek, mielőtt ide költöztek?
Férjemmel mielőtt megtaláltuk Tápiógyörgyét Pesten éltünk és ott is dolgoztunk. Előző házunk eladásra került, sajnos mi is beleestünk a devizahitelesek
csapdájába. Pestről kifelé kezdtünk el
keresgélni. Olyan helyet szerettünk volna,
ami csendes, szép, a gyerekek kicsit belekóstolhatnak a vidéki életbe. Nem utolsó szempont, hogy elérhető távolságban
legyen Budapest. A barátnőm itt lakik már
évek óta és ő tanácsolta jöjjünk el megnézni. Hát eljöttünk. Mondhatnám azt is,
hogy jöttünk, láttunk és be is költöztünk.
Nagymamám is mindig szeretett volna vidéken élni így az ő vágya is teljesült.

Kedves Olvasók!
Három gyerekes nagycsaládot szeretnék önöknek bemutatni, akiket munkám
során ismertem meg.
A nagyobbik leányt tanítottam, akinek
magatartásából, felkészültségéből, az iskolához - és a tanárokhoz való viszonyából gondos - és támogató szülői hátteret
szűrhettem le.
Az édesanya Marlen Henrietta, akit az
életükről és arról kérdezgetek, hogyan
kerültek Tápiógyörgyére.
- Kérem, meséljen egy kicsit a családjáról!
Először is szeretném megköszönni
a megkeresést, ez igazán megtisztelő
számomra. Hol is kezdjem: van két lányom és egy fiam. A nagyobbik lányom
Denissza 14 éves, a fiam Bendegúz 11
éves, és a legkisebb Dóra Eperke 1 éves

- Milyen kép alakult ki a községről?
Úgy gondolom az itt élő emberek
kedvesek és befogadóak, mindenki segítőkész. Folyamatosan fejlődik a falu.
Természetesen mint mindenhol, itt is vannak fennakadások a szolgáltatásokkal.
Sajnos vannak negatív emberek is, ezt
leginkább a györgyei csoportban vettem
észre. Személyes negatív tapasztalatot
nem tudok mondani. Akiket megismertem
ők pozitív emberek.
- Szeretnek itt lakni, ha igen, miért?
Nemcsak én, hanem a gyerekeim is
szeretnek itt lakni. Volt mikor feltettem a
kérdést magamnak, hogy helyesen döntöttem-e mikor ide költöztünk, ide hoztam
őket? Mikor megkérdeztem azt válaszolták, szeretnek itt élni. Megkönnyebbültem. A környék városainak távolsága nem
nagy. Aki élt Pesten az tudja, hogy egy
peremkerületből is pont ennyi idő bejutni a város bizonyos pontjaira. Szeretem,
hogy zsákutcában lakunk. A fiamnak vannak játszótársai, és nyugodtan kiengedhetem, mert nincs forgalom.
- A két nagyobb gyerek már iskolás

korú. Elégedett az oktatással a régi intézményekkel összehasonlítva?
A gyerekek iskoláit összehasonlítva is
pozitív véleményt tudok mondani. Kisebb
létszámú osztályok vannak, ezáltal jobban tudnak figyelni, és a tanároktól is több
figyelmet kapnak. Mind a két gyermekem
javított a jegyein amióta ide járnak. A befogadásukkal sem volt semmilyen probléma. Ami hiányzik a másik iskolából az
a farsang és a karácsony. Ott teljesen
más keretek között zajlott. A farsang bulisabb volt, táncverseny minden osztály
részére, és a szülők is (kötelező) jelleggel
be voltak vonva. A karácsony pedig egy
kicsit meghittebb volt. A téli szünet előtti
utolsó héten karácsonyi vásárt tartottak,
ahol meg lehetett venni, amit a gyerekek
készítettek. Az utolsó nap ünnepséggel
zárult.
- Miért döntött úgy, hogy indul a helyi képviselőtestületi választáson?
A védőnő sugallatára indultam a helyi
választásokon. Mivel várandósságom
alatt elég sokat beszélgettem vele a helyi
viszonyokról úgy éreztem, hogy szeretnék részt venni aktívan a közösségben.
Tenni az itteni emberekért.
- Milyen távlati tervei vannak a családnak?
Hosszútávú terveink vannak. Férjem
idén kezdte indítani a saját vállalkozását. Lakásfelújítás, burkolás, kisebb tető
javítások előtetők készítése. Én jövő év
végén fogok elkezdeni dolgozni. Terveim
szerint körmösként vállalkozást indítok.
Közben szeretném jobban megismerni az
itt élő embereket és újra indulni a választásokon.
Köszönöm az interjút,
Gálné Dömők Gyöngyi

Három királyfi, három királylány, avagy a babazászlóról

Gondolkozott már azon, hogy miért
van az, hogy ha valaki végleg eltávozik közülünk, tiszteletére fekete zászlót tűzünk ki, viszont, ha egy kisbaba
érkezik közénk, őt nem köszöntjük
zászlóval? 2011-ben Oberfrank Pál
ötlete alapján országos szintű kezdeményezés indult útjára, melynek keretében a csatlakozó önkormányzatok,

közintézmények, egyaránt zászlót tűznek ki épületeikre, ha újszülött érkezik
közéjük (kéket vagy rózsaszínt). Magyarországon jelenleg 164 település
csatlakozott már a mozgalomhoz.
Községünk számára mindig is fontos volt az újszülöttek fogadása. Az
országos programot (a program neve:
„Három királyfi, három királylány mozgalom”) látva egyértelmű volt, hogy
csatlakozunk mi is a kezdeményezéshez. Tápiógyörgyén az orvosi rendelő
bejáratánál lehet megtekinteni a zászlókat, minden gyermek születése után
két napig. A zászlók november végén
érkeztek meg hozzánk, Baranyi Boglárka védőnő idáig 2 alkalommal tűzte
ki azokat az épület falára. Az újszülöttek és édesanyjuk nevét Tápiógyörgye
Község Önkormányzatának Facebook
oldalán is közzétettük és a továbbiakban is ezt tervezzük (amennyiben az

édesanya beleegyezik).
Gratulálunk az újdonsült családoknak és jó egészséget kívánunk! Reméljük egyre többször leng majd a
zászló és együtt örülhetünk a születendő györgyei kisbabáknak!
Nagyné Bíró Adrienn
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Tűzoltó egyesületi tájékoztatás
A Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók
Egyesülete nevében szeretnék ismételten köszönetet mondani mindazoknak, akik a személyi jövedelemadójuk
1 %-ával egyesületünket támogatták.
Az adóhivatal ezen támogatás révén
301.345 Ft-ot utalt át egyesületünk részére.
Kérjük, hogy 2021. évben is támogatásukkal segítsék munkánkat, hiszen az
egyesületnek a tűzvédelmi és katasztrófavédelmi feladatokban egyaránt helyt
kell állnia, és eszközeink a bevetések
során erősen használódnak, rongálódnak, a folyamatos pótlásuk szükséges.
A megfelelő eszközök biztosításának a
tűzvédelem területén komoly jelentősége van, hiszen sok esetben, számokban
nem mérhető anyagi javak megmentését
szolgálhatja. Az egyesületünk fő célja a
helyi lakosság élet- és vagyonvédelmének biztosítása. Az egyesület éves vonulási átlaga 25-30 között mozog, ami magába foglalja a tűzeseteket és a műszaki
mentéseket (pl. közlekedési balesetek,
stb.).
Adószámunk: 18675737-1-13
Azt hiszem mindenki előtt ismeretes,
hogy a falu központjában, a hajdani
„fakanálüzem” épületének átalakítását
követően, a helyi önkéntes tűzoltók helyiségeket kaptak. A jövőben rendelkezésünkre áll egy két szerállásos garázs
a tűzoltó járművek, az eszközeink elhelyezésére, valamint öltöző, ami helyet ad
a vonulós tűzoltók bevetési ruháinak, és
már elmondható, hogy van tisztálkodó
helyiség is, tusolóval és WC-vel ellátva.
Ezeket a helyiségeket kiegészíti még
egy irodahelyiség, ami az egyesületet
érintő iratok elhelyezésén túl alkalmas
közgyűlések megtartására is.
Erre az átalakításra már évek óta készültünk, tervbe volt véve, így már korábban sikerült pályázat útján radiátorokat, az aljzathoz műgyantát beszerezni.
További pályázatokkal is igyekeztünk az
átépítés költségeiből kivenni részünket,
így pl. a garázs bejáratának aszfaltozásához, fűtés rendszer és elektromos
hálózat kiépítéséhez. Az önkormányzat
biztosította - részben pályázati támogatás útján - a költségek nagy részét,
valamint az önkormányzat szakemberei
végezték a munkákat. Ezúton is szeretném megköszönni a szakmunkát Szabó
Jánosnak és csapatának, akik kiváló
munkát végeztek. Szeretnék köszönetet
mondani még egyesületünk tagjainak és
id. Sinka Gábornak, akik térítésmentesen vettek részt a munkálatokban.
Az elmúlt napokban sikerült birtokba
venni az épületet, a gépjárműveket és
eszközeinket már átvittük. A korábban
használt garázs épületének átadása
megtörtént az önkormányzat részére, a
fűtött garázsban a hó eltakarítása során
használandó járműveiket helyezik el.
Köszönetet szeretnék mondani Varró
István polgármester úrnak és a képviselőtestület tagjainak, akik támogatá-

sával megvalósulhatott egy kényelmes,
minden igényt kielégítő, a helyi tűzoltási
tevékenységet segítő egyesületi helyiség.
Itt a december és még a kialakult vírusos helyzet ellenére is mindenki várja a
karácsonyt. Sajnos azonban sosem múlik el úgy év vége, hogy ne válna rémületté és sajnos néha gyásszá az ünnepek alatt felcsapó lángok nyomán. Úgy
vélem erre minden évben fel kell hívni a
figyelmet, hogy településünkön egy családnak sem legyen szomorú évvégéje.
Mire érdemes odafigyelni?
A tűz keletkezésének két leggyakoribb
oka: az elektromos áram és a nyílt láng.
• Ne hagyjuk el a lakást, ne feküdjünk
le aludni, ne hagyjuk őrizet, felügyelet
nélkül koszorúnkat, fenyőfánkat, amíg
gyertyák égnek rajta!
• Ne vásároljunk kétes eredetű, KERMI
engedéllyel nem rendelkező izzósort,
mert tűzveszélyes!
• A viaszgyertya használatát mellőzzük
a karácsonyfán! A csillagszórókat kellő
körültekintéssel helyezzük el, ne érjen a
tűlevelekhez, díszekhez! Körülbelül egy
hét után ne használjunk nyílt lángot a
fán!
Nem ünneprontásként akarom felhívni
a figyelmet a kéménytűzre, de úgy vélem erről is tájékozódni kell. Szükségesnek tartom erre minden évben felhívni
a figyelmet, hiszen a fűtési szezonban
minden évben megszaporodnak a kéménytüzek. Ha a fűtési szezon alatt
bekövetkező emberéletet követelő tragédiákról hallunk, azonnal a szén-monoxid mérgezés jut eszünkbe, pedig a
kéménytüzek is minden évben számos
emberéletet követelnek. A kémények
tűzállóak, belül korom és kátrány rakódhat le, melyek meggyulladhatnak, ha a
kémény felhevül. A hőmérséklet a ké-

ményben néhány perc alatt elérheti az
ezer fokot és a lángok átterjedhetnek a
padlástérbe, a lakószintre.
A kéménytüzet a kéményből kiszűrődő morgó hang, a gomolygó sűrű fekete
füst, a kicsapódó szikra-láng jelzi.
A kéménytüzet tilos vízzel oltani! Mivel
a kémény belső hőmérséklete elérheti az
ezer fokot és ezen a hőmérsékleten a víz
robbanásszerű
térfogat-növekedéssel
gőzzé alakul át, mely szétveti a kéményt,
súlyos sérülést és tetőtüzet okozhat!
Kéménytűz észlelése esetén a teendő:
• Hívjunk segítséget, azonnal riasszuk
a tűzoltókat!
• Fojtsuk el a tüzet! A zárt égésterű
kályha összes nyílását, a kémény füstjárat szabályozójának reteszét csukjuk be,
hogy a tűz ne kapjon oxigén-utánpótlást.
A kályhába, kandallóba csak száraz
fával gyújtsunk be, így megelőzhető a
kémény kátrányosodása.
Ha gázzal fűtünk évente egyszer, míg
a fatüzeléses kályha esetén évente egyszer szükséges a kémény felülvizsgálata!
A médiában gyakran láthatjuk, hogy
szén-monoxid mérgezés történt egyegy lakásban. Ezt a gázt a köznyelvben
„csendes gyilkosnak” is nevezik, hiszen
színtelen, szagtalan, íztelen mérgező
gáz, mely tökéletlen égés során keletkezik. A szén-monoxid veszélyes mennyiségű feldúsulása a lakásban alapvetően
három okra vezethető vissza:
• Nem megfelelő a nyílt lánggal égő
berendezés műszaki kialakítása.
• A nyílt lánggal égő berendezés levegő utánpótlása nem biztosított.
• Elmaradt a berendezések karbantartása, tisztítása, vagy a kéményseprés.
Ha minden óvintézkedést megtettünk,
tehát a berendezéseinket, épületgépészeti rendszerünket műszakilag megfelelő állapotban tudjuk, biztosított ezek
levegő utánpótlása, tisztában vagyunk
az együtt üzemeltetés veszélyeivel, valamint beengedtük a kéményseprőt a
lakásba, akkor megfelelő biztonságban
tudhatjuk magunkat és szeretteinket.
Azonban, még ez sem zárja ki egy hirtelen meghibásodásból fakadó szén-monoxid-mérgezés veszélyét.
Ha növelni akarjuk a biztonságunkat,
akkor érdemes szén-monoxid-érzékelőt
beszerezni.
A központi segélyhívó 112, melyek
bármely telefonról ingyenesen hívhatók,
ezekről a számokról azonnal értesítik a
nagykátai tűzoltóságot, illetve egyidejűleg egyesületünket is. A 112-es hívószámon lehet még elérni a mentőket és a
rendőrséget is.
ifj. Sinka Gábor
Minden kedves Olvasónak békességben és szeretetben gazdag karácsonyi
ünnepeket, és eredményekben gazdag,
boldog új esztendőt kíván a Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete!
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Közélet, kultúra
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Alapítványi életképek 2020 év végéről és 2020 zárszámadása

A TÁPIÓ VÖLGYE Közhasznú Alapítvány és a Spuritusz Futóklub 2020-as
évét mindannyiunk életét meghatározó
járvány árnyékában töltötte. Nyár végével abban bíztunk, hogy jó irányba indulunk és végre levegőhöz jut az Országunk és Európa.
Majd október végével egyre rosszabb
hírek jöttek és a november elfojtotta a
remény utolsó csíráit is. Ismét bezárt a
Futóklub „edzőterme”, elmarad a karácsonyi vásár, az év végi ünnepség.
Ahogy a nemrég elhunyt Balázs Fecó
énekelte. „Ez a csönd éve volt!….”
Sajnos tényleg. Egyetlen rendezvényünket sikerült csak megtartani, ez
még a 2020 januári színházi est volt.
Igaz, hogy márciusban az országos járvány előtt még tudtunk tizenegyedszerre Országfutást tartani és az októberi
korlátozás enyhítésben ismét a só úton
futottunk a 12. Országfutáson, de ezek
inkább 25-30 fős spontán sportesemények voltak.
Számunkra az ősz legnagyobb eseménye az Ultrabalaton futóversenyen
való részvételünk volt. Lovas Józsi ismét
megszervezte a Spuritusz csapatát és
Tápiógyörgye 8 futóval és 4 biciklistával megkerülte október első hétvégéjén
a NAGY-TAVAT! Remek idővel, rutinos
versenyzéssel, jól és gördülékenyen sikerült váltásokkal, profi sofőrökkel együtt
teljesítettük a kört. Mindehhez 21 óra
sem kellett!
Persze Józsiék ilyenkor októberben
-immár másodjára- dupláznak! Rá két
hétre már ismét a Balaton partján voltak.
Százegynéhány kilométer erejéig belevetették magukat a Bakony rengetegébe, ahol a UBTRAIL terepfutó versenyen
vettek részt!
És ezzel sajnos vége is a „tettek” beszámolójának! Mert már semmi több nem
történt……..Természetesen a Spuritusz
Futóklub tagjai egyénileg edzenek és

edzeni is fognak, de az más. Hiányzanak
a közös edzések.
Persze tudjuk, hogy ez az év is véget
ér, ahogy bízunk benne, hogy járvány is
elmúlik. Szívünkben nem csak az ádvent
várakozása pislákol, hanem a szabad és
egészséges újév reménye.
De van egy büszkeségünk és adósságunk. Ahogy az esztendő is véget ér, úgy
lassan végére ér a teljes éven áthúzódó jubileumi 800 év/oldal „kihívásunk”.
Ahogy hírül adtuk az érmek elkészültek.
Mikorra az újság megjelenik, már át is
vehetőek. Szerettük volna egy év végi
ünnepség, községi esemény keretében
átadni a teljesítők részére a megérdemelt jutalmukat. Egyben itt átvehetőek
lettek volna a támogatói érmek is. Sajnos
a korlátozó intézkedések immár tudatosították bennünk, hogy sajnos idén ezt
már nem lehet megvalósítani. Viszont
sokan szeretnék szeretteiknek karácsony előtt átadni, vagy épp karácsonyi
ajándékként, egy igazi egyedi, egyszeri
emlékként becsomagolni.
Kérem keressenek bennünket az alapítvány elérhetőségein, vagy a 06303974558 telefonszámon, ha szeretnék
átvenni, megvásárolni az érmet. A könyvtárban Gál Szilviánál is átvehető, de természetesen a könyvtár nyitvatartásától
függően!
Kérem éljenek a lehetőséggel. A támogatói érem ára 5000 Ft adomány. A teljesítésre pedig még év végéig biztatunk
mindenkit!
Ahogy elmúlik egy év, az ember késztetést érez arra, hogy számot vessen az
elmúlt időszakkal. Cikkünk elején elemezgettük, hogy mit sikerült és mit nem
„elvégezni” ebben az évben. Sajnos Alapítványunkat anyagilag is megviselte az
idei pandémiás év. Bevételeink forrása
döntően az önkormányzat által juttatott
támogatás, valamint a rendezvényeinken befolyt adományok, szponzordíjak,

támogatások, pályázaton nyert összegek, eszközök és az SZJA 1%. Mivel az
önkormányzat költségvetését megnyirbálták a járvány következtében hozott
központi intézkedések, így csak csökkentett támogatást kaptunk. A rendezvények elmaradásával nem volt bevételünk
és szponzori támogatás sem. Ebből kifolyólag a 800 év/oldal esemény költsége (érem-tervezés, gyártás, stb) minden
tartalékunkat, a kapott támogatást és az
SZJA juttatást is felemésztette. Bíztunk
és pályáztunk is támogatásra, de sajnos a szűkös keretek miatt nem nyert
a pályázatunk. Az elmúlt időszakban a
községben központi téma volt a pályázatok sorsa, az elbírálásuk metódusa
és a „kedvezményezettek” köre. Alapítványunk bízik abban, hogy képes és
tud is pályázatot írni. Ezért évről, évre
meg is próbálkozik a pályázatok beadásával. Jó és közösségi célokért pályázunk. Sosincs benne személyi juttatás,
hiszen mi mindannyian önkéntesek vagyunk és társadalmi munkában tesszük
a dolgunk. A bevételeinket 100%-ban
a közösségre fordítjuk. Eseményeket,
sportolókat, szervezeteket, intézményeket és magánszemélyeket támogatunk.
Pályázatot csak ezért adunk be. Viszont
idén beszélgettünk más szervezetek
képviselőivel. Szóba került, hogy nem
nyert a pályázatuk, ahogy a miénk sem.
Erre azt a választ kaptuk, hogy „Jó de
az Alapítvány nincs, az amúgy nyerni is
„fogók„ körében!” Ez a mondat érdekesen hangzott. Rossz dolog felébredni.
Persze ettől mi még bízunk, hogy ez egy
rosszul megfogalmazott mondat volt. És
a továbbiakban töretlenül pályázunk és
pályázunk újra, hiszen, ha az a mondat
„igaz volna”, így karácsony előtt...rossz
érzés töltene el bennünket. De szívből
szeretnénk, ha majd Önök mondanának
véleményt a próbálkozásainkról. Ezért
az Alapítvány minden pályázatának szövegét megjelenteti a hivatalos oldalain.
Őszintén bízunk benne, hogy jövőre minden szempontból jobb, kellemesebb, emberibb évünk lesz! Hogy Tápiógyörgye ismét a megszokott ritmusban
lüktethet.
Hogy
színházozhatunk,
országfuthatunk, majális, szentiván-éj,
múzeumok éjszakája, egyesületek napja, falunapi futóverseny, mikulásfutás,
karácsonyi vásár, nehéz sorsú emberek
támogatása, klubház megvalósítása, ingyenes edzések, országos versenyek
beszámolóit írhatjuk majd!
Hogy ez így lehessen kérjük vigyázzanak magukra. Ünnepeljenek békében és
szeretetben. Várjuk közösen az új évet
és segítsük egymást 2021-ben is!
Ehhez kívánunk - Jó egészséget, békés, meghitt Karácsonyt és reményteljes
Újévet Mindenkinek!
Molnár Zsolt
TVKA elnök
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Kedves Szurkolóink

Engedjék meg, hogy a zaklatott 2020-as
év helyi futball történéseinek összegzéseként néhány gondolatot Önökkel megos�szak. A tápiógyörgyei futball életről szóló
írásomat ez év áprilisában azzal fejeztem
be, hogy remélhetőleg mielőbb újra vis�szatérhet a „normális” élet a mindennapokba és a sportpályákra, valamint a félbe
szakított 2019/20-as bajnokság elmaradt
mérkőzéseit lejátszva felnőtt csapatunk
egy osztállyal feljebb léphet. A járványügyi
szigorítások júniusig tartottak, és a bajnokság számunkra a lehető legrosszabb
módon ért véget. Bajnokot és helyezetteket nem hirdettek, így a tabellán a bajnokság félbe szakításakor elfoglalt ígéretes
második pozíciónk ugyan annyit ért, mintha munkát és energiát nem áldozva a jó
szereplésbe, a „futottak még kategóriába”
tartoznák egy sor vereséggel a hátunk
mögött…
Így sajnos el kellett fogadnunk a Magyar
Labdarúgó Szövetség döntését, amely a
labdarúgó bajnokságok 2019/20-as lezárására vonatkozott, ami szerint a 2020/21es bajnokságot ugyanabban az osztályban kezdhetjük, mint ahol 2019 őszén
elkezdtük. Helyzetünket tovább nehezítette, hogy ugyan bajnokság és az edzések
szüneteltek, de a sportpályánk fenntartási
és üzemeltetési költségei – lényegében
− változatlanok maradtak, sőt még attól
a „kis” bevételtől is elestünk, amelyekre
a hazai mérkőzések belépő díjaiból számíthattunk. Ennek tudatában kezdtük el
a felkészülést az „új” bajnokságra. Örömmel láttuk, hogy valamennyi korosztályos
csapatunk játékosai megszabadulva a
járványügyi kötöttségek alól, igényelték és
már várták az edzések újra indulását, és a
szakmai munkáért felelős edzőink, Józsa
László és Sebesi Ferenc végre nem csak
a virtuális térben, hanem a zöld gyepen is
edzést tarthattak.
Az új idényre is változatlan célokat határoztunk meg, minél több új gyermeket bevonni a Bozsik program küzdelmeibe, az
U16-os csapatunknál folyó edzésmunka
eredményeként a 2021/22-es idényre legalább kettő vagy három játékos a felnőtt
kerethez kerülhessen, ill. a felnőtt csapat
szerepeljen úgy, hogy ismét legyen esé-

lyünk egy osztállyal feljebb lépni.
Az utánpótlás játoskeret örömteli módon
gyarapodott (jelenleg 76 utánpótláskorú
játékosunk rendelkezik játékengedéllyel),
amelyben Sebesi Ferinek vitathatatlan
érdemei vannak, ill. a felnőtt játékoskeret a néhány távozó játékos ellenére sem
gyengült. A maradó játékosainkkal és az új
igazolásokkal a keret összetételét látva jogosan várhattunk olyan szereplést, amely
legalább a dobogót célozza meg. De egy
dolog, hogy mi mit tervezünk, és egy másik dolog, hogy mit produkál az élet. A
bajnokságot kettő győzelemmel kezdtük,
ezt követően egy kifejezetten izgalmas „kiki” mérkőzésen alul maradtunk Sülysáp
ellen, ami még belefér egy bajnokságba.
De azzal nehéz, vagy szinte lehetetlen mit
kezdeni, amikor három hét alatt kettő keresztszalag szakadás és négy játékosnál
súlyos, részleges bokaszalag szakadásos sérülés történik….. Nyilván a kisebb
egyéb sérülések, eltiltások is „automatikusan” jönnek. Így lényegében a bajnokság kétharmadát úgy játszottuk le, hogy
folyamatosan hiányzott 8-10 játékosunk
5-6 kezdővel, ami az eredményeinken is
meglátszott. Csak középmezőny. Ne tagadjuk, a járvány helyzet miatt, november
elején most jól jött az utolsó három forduló
tavaszra történő halasztási lehetősége.
Szerencsére üde színfolt volt az U16-os
csapatunk, amely a bajnokságban kifejezetten jó játékot produkálva a 2. helyen
várja a tavaszi küzdelmeket. De ami még
ettől is fontosabb, valóban van 2−3 olyan
játékos, aki már 2021 őszén bemutatkozhat a felnőttek között. A „Bozsikos gyerekeink” az ismét fellángoló járványhelyzet
ellenére valamennyi tornán részt vettek,
és szinte minden esetben jól és eredményesen szerepeltek.
Ugyanakkor nem maradhat szó nélkül,
hogy az egyesületet, a györgyei civil szervezeteket ért gazdasági megszorítások
miatt igen nehéz helyzetbe került. Tudom,
hogy Önkormányzatunk is nehéz gazdasági helyzetben van, és a kevésből, vagy
adott esetben a „nincs-ből” nem, vagy
csak sokkal kevesebbet lehet adni. Többször elmondtam, és megteszem ez úttal
is, hogy a sportkörünket nagy hiba egyet-

TASK hírek

tovább tartott a verseny időszak, a Megyei
1. osztályú csapatainknak már 4 forduló után pihenőre kellett vonulni. Második
számú csapatunk ezt 4 győztes meccsel a
háta mögött tette meg kicsit keserű szájízzel, de természetesen belátva és elfogadva a helyzetet. NBIII-ban is jól szerepeltünk, csak az utolsó meccs Cegléd ellen
csúszott el nagyon szoros meccsen 10:8.
ra idegenben. De a vírus itt is dolgozott
keményen, nem a legjobb felállásunkban
álltunk asztalhoz.
Idén sajnos a nagy sikerű Éjszakai Asztalitenisz Versenyt se tudjuk megrendezni
a járvány miatt. Reméljük jövőre már csak
rossz emlék lesz az egész és újult erővel
küzdhetünk a céljaink eléréséért.

2020. nem a sport éve, és sok minden
másé sem. Sajnos a Covid-19 járvány
pusztító hatása nagyon sokrétű, nem korlátozódik az egészségügyi kockázatokra.
Rendesen harapdálja a gazdaságot, a
személyes szabadságunkat és úgy általában dobta sutba a jól megszokott életvitelünket. Nem képez kivételt a pingpong
sem. Ugyan elindultak ősszel a bajnokságain, ahol ismét 3 csapattal indultunk neki
a pontvadászatnak, de hamar világossá
vált, hogy ismét be lesznek fagyasztva a
bajnokságok. Első csapatunknak a Nemzeti Bajnokság 3. osztályában kicsit
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len más civil szervezettel összevetni.
Persze kívülről úgy nézhet ki a helyzet, hogy csak szórakozásból a „labdát
rugdossák”…. De ma egy ilyen méretű
egyesületet nem egyszerű működtetni, ha
a sportszakmai és a verseny kiírás adta
kötelezettségeinknek eleget akarunk tenni, márpedig pont ebben rejlik a lényeg és
ez ad értelmet a munkáknak, hogy kötelezettségeink meg tudjunk felelni!
A TAO-s támogatást sokan varázsszónak gondolják, pedig nagyon nem az!!!
Valóban, hála TAO-s támogatóinknak a
BSS 2000 Kft-nek (Ceglédről) és a Sick
Kft-nek (Kunszigetről) hozzájuthatunk
olyan forrásokhoz, amiből tudjuk az egyesületet edzőinek és gondnokainak a bérét
fizetni, sportszert vásárolni, mérkőzésekre
elutazni, ma már ez éves szinten komoly
milliókat jelent és nem utolsó sorban ezzel munkahelyeket is teremtünk. Polgármester Úrral a kialakult helyzetről többször egyeztettem, és elmondhatom, hogy
nem eredménytelenül. Egyesületünk, ha
nem is egyszerűen, de túlélte a 2020-as
év sportszakmai és gazdasági megpróbáltatásait, amiben remélem többé nem
lesz részünk. Ez úttal is csak annyit kérek a tisztelt Képviselőtestülettől, hogy
2021-ben a tényszerűen kimutatható alap
működésünkhöz biztosítsa a szükséges
anyagi forrásokat. Hiszen nagyon nem
mindegy, hogy Tápiógyörgyén van-e módja és lehetősége fiataljainknak hétről-hétre szervezett, hangsúlyozom, szervezett
körülmények között sportolni vagy sem.
Örök optimista lévén bízom abban,
hogy sportkörünk 2021-ben is működni
tud, sportolóink és sok györgyei szurkoló örömére, szórakozására. Az év végéhez közeledve szeretném megköszönni
az Önkormányzatunknak és mindazon
gazdasági társaságnak (BSS 2000 Kft,
Sick Kft,), és azon szurkolóinknak, akik a
2020-as évben az egyesület támogatták,
a györgyei színek szurkoltak, biztosítva
ezzel működőképességünk és a sportba
vetett hitünk megőrzését.
Végezetül minden szurkolónknak és támogatónknak áldott ünnepeket, valamint
egészségben és eredményekben gazdag
új évet kívánok.
Hajnal József

Azért nem csak rossz dolgok történtek
az TASK háza táján. Idén három játékosunk is elkötelezte magát. Vágó Péter,
Megyes Péter és Németh Miklós is házasságot kötött. Sok boldogságot kívánunk
nekik és kedves feleségeiknek. Rá lehet
feküdni az utánpótlás legyártására.
A 2019. évi személyi jövedelemadó
1%-ok felajánlásából 96.503Ft érkezett
be az Egyesület számlájára, amit minden
kedves felajánlónak köszönünk. A befolyt
összeget a sportorvosi engedélyek megújításának díjára és a nevezési díjakra fordítottuk.					
				
Mohácsi Bence
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Mozzanatok az U 16-os focicsapat életéből
A tápiógyörgyei Községi Sport Kör
(KSK) felnőtt futball csapatának legfőbb
utánpótlási bázisát a megyei bajnokságban szereplő U16-os csapat alkotja, amely
működésével láthatóan sok fiatal számára
nyújt hasznos és értelmes, egészségmegőrző szabadidős elfoglaltságot, ugyanakkor az elmúlt évek során egy igazán
összetartó, baráti közösséggé kovácsolta
tagjaikat. A csapat felépítéséről, az edzések és mérkőzések lebonyolításáról, a
kedvező közösségi szellem kialakításáról,
Sebesi Ferenc ifjúsági edzőt kérdeztem.
Mit jelent az U16-os bajnokság? Hány
éves kortól, illetve mennyi idős korukig
játszhatnak itt a fiatalok? Milyen hivatalos dokumentumokat (klubigazolás,
orvosi vizsgálat stb.) kell ehhez beszerezni, kiállítani?
2004 január 1 − 2006 december 31.
között született, az egyesületbe leigazolt,
éves játékengedéllyel, sportorvosi igazolással rendelkező játékosok korosztályos
bajnokságáról van szó.
Hogyan zajlik a fiatalok toborzása?
Kik látogathatják az edzéseket? Milyen
a részvételi kedv a Tápiógyörgyén élő
fiatalok körében?
Zömében már a korábbi évek bajnokságaiban szereplők alkotják a csapatot.
A csapatban vannak idegenlégiósok
is. Ők honnan érkeztek? Mi motiválja őket, hogy ide járjanak edzésre és
tápiógyörgyei színekben játszhassanak?
A csapat összetétele nagyon jónak
mondható, ez 60−40%-os arányt jelent a
györgyeiek és az idegenlégósok között. A
nem helybeliek Farmosról és Tápiószeléről igazoltak ide, akik a létszám és a minőség tekintetében is erősítést jelentenek.
Fontos, hogy a közösség, a folyamatos
célok, barátok és az egyesületért tenni
akarás miatt járnak ide hozzánk.
Milyen gyakorisággal vannak edzések? Ezek menyiben különböznek a felnőttek gyakorlásától?
Heti 2−3 edzést tartunk a fiatalok számára. Lényeges különbség a felnőttekéhez képest, hogy itt nálunk az edzéseken
és a mérkőzéseken nem jelennek még
meg a munkába járás miatti fáradtságok,
edzés mulasztások vagy éppen az eredménykényszer okozta idegességek. Az
edzések szerkezeti felépítése egyébként
közel azonos a felnőttekével. Általában 90
perces az edzések időtartama.
Hány mérkőzést játszanak a fiatalok
havonta? Ezek milyen időbeosztásban
zajlanak? Hogy áll most a csapat a bajnokságban? Milyen egyéb tornákon
mérhetik még össze a fiatalok másokkal a tudásukat?
Havi négy mérkőzésünk van illetve a
csapat nagy része nb1-ben futsalozik, így
még van havi három meccs teremben. A
2020−2021. évi U16-os bajnokságban 3
ponttal lemaradva a második helyen állunk. Reméljük sikerül még előrébb lép-

Csoportkép a Tápiógyörgye-Jászárokszállás (11‒0) mérkőzés után.
Állósor ballról: Faragó Botond, Magony Tibor, Juhász Gergő,Mozsár Elemér,Ifj Sebesi
Ferenc, Sebesi Ferenc vezedző, Sós Gabriella tech.asist., Wébel Tibor, Seres János
,Ledacs-kis Balázs csk. Gugoló sor: Sántha Richárd, Laczkó Levente, Sebesi Bence,
Porcsalmi Dániel. Kapus: Gulyás Ákos. Képről hiányzik: Árva Viktor és Szabó Tamás
nünk a tavasszal.
A csapattagok között láthatóan jó
kollektíva, közösségi szellem is uralkodik, ami egy klub számára ugyancsak
fontos tényező. Ezt hogyan sikerült elérni? Illetve, milyen plusz programokkal lehet mindezt tovább erősíteni?
Való igaz, hogy a csapat nagyon együtt
van. A játékosok együtt győznek és együtt
kapnak ki – ez utóbbi az idei évben egyszer fordult elő. Táborokkal, családi nap
szervezésével, nb1-es és válogatott mérkőzések megtekintésével, valamint sok
egyéb közösségi programmal értük el ezt
az összetartó társaságot.
A csapat kiemelkedő erőssége
Ledacs-Kis Balázs, aki több NB1-es
klub ifjúsági csapatában is megfordult.
Hogyan került Tápiógyörgyére? Milyen
jövőkép állhat előtte?
Balázs két és fél éves nb1-es akadémiai részvétel után jött vissza Györgyére. Már edzőmeccseken bemutatkozott a
felnőtt csapatban is, Seres Janóval, ifjabb
Sebesi Ferivel. Reméljük, eljön majd ott
is az idejük. Persze érthető, hogy Balázs
nbés korosztályos csapatban képzeli el a
jövőjét. Egyenlőre azonban a jelen a fontos, hogy minél szebben végezzünk a bajnokságban, ahol igazi vezéregyénisége a
csapatnak.
Hogyan érintik a koronavírus járvány
okozta karantén szabályok a csapat
működését, edzések megtartását, mérkőzések lebonyolítását? Milyen célkitűzések valósíthatóak meg így reálisan?
Sajnos rányomja bélyegét a koronavírus mindenre. Jelen pillanatban az egyesületnél leálltak az edzések, mérkőzések,
programok. A legfőbb cél hogy a felnőtt
csapatba újra tudjanak saját nevelésű játé-

kosok felkerülni az év végén. Illetve a hab
a tortán az lenne, ha meg tudnánk nyerni a
csapattal a bajnokságot! Szívesen várjuk
jövőre a régi-új játékosokat ebben a korosztályban. Legyünk minél többen!
Köszönöm a válaszokat.
Az interjút készítette: Németh Csaba

Könyvajánló
A 2020 novemberében megjelent
Nagy Zoltán és Németh Csaba által
szerkesztett, „Tápiógyörgye 800 éves
emlékezete” című könyv megvásárolható a Községi Könyvtárban, amely a
koronavírus járvány okozta intézmény
látogatási tilalom miatt az alábbi telefonszámon tudja fogadni a megrendeléseket: 0653/383-060
A könyv ára 3000 Ft.
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Az online vásárlás szabályai és kockázatai
A koronavírus-járvány befolyásolta vásárlási szokásainkat. Világszerte terjed,
ezért érdemes megismerkedni az online vásárlás legfontosabb szabályaival,
kockázataival és érdemes kisebb értékű
termékkel kipróbálni a vásárlást. Mire figyeljünk?
Megrendelés -- szerződés;
Megrendelés előtt nézzük meg a
JOGSÉRTŐ WEBÁRUHÁZAK menüpont tartalmát. Elérhető a https://www.
fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon.
Jogsértő webáruháztól ne rendeljünk!
Figyeljünk arra, hogy létrejött-e a szerződés? A weboldalon látható terméklista
ajánlati felhívásnak minősül, de az elektronikus kereskedelemben az ajánlatot a
vásárló (fogyasztó) teszi meg. A szerződés csak a megrendelésre vonatkozó elfogadó nyilatkozat megküldésével
jön létre, automatikus visszaigazolás is
elegendő. A megrendelés elküldésével a
vételár megfizetése esetén sem jön létre
a szerződés. Ha nincs érvényes szerződés, hiába várjuk a terméket, miközben
már kifizettük a vételárat.
Elállási jog az e-kereskedelemben;
A vásárló a szerződést egyoldalú nyilatkozattal, visszamenőleges hatállyal
megszűntetheti a termék átvételének
napjától számított 14 naptári napon belül. Az elállási jog az eredeti állapot helyreállítását jelenti, mintha a szerződés
létre sem jött volna.
A vásárló 14 napon belül visszaküldi
az átvett terméket a vállalkozásnak, a
vállalkozás pedig a tudomásszerzéstől
számított 14 napon belül visszafizeti a
vásárlónak a vételárat, illetőleg a költségeket. A visszaküldés költségei a vásárlót terhelik, ha ezt a vállalkozás nem vállalta és a termék postai küldeményként
nem küldhető vissza.

Összefogás
A Katolikus Karitász munkatársai és
önkéntesei a koronavírus miatt kialakult
helyzetben is végzik feladataikat. Működnek az intézmények és a segélyprogramok, élelmiszerrel, tűzifával tudtunk
Tápiógyörgyén is segíteni, hiszen egyházközségi karitászcsoportunk is láncszeme ennek a rendszernek.
November hónapban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatásából másfél
mázsa lisztet, több zsák étkezési burgonyát és tartós élelmiszert tudtunk átadni
családjainknak.
Decemberben kapcsolódtunk az Angyalbatyu
adománygyűjtő
akcióhoz,
melynek keretében karitászcsoportunk
100 db Mikuláscsomagot és könyvadományt kapott. A Mikuláscsomagból a
Körzeti Orvosi Rendelő részére is tudtunk adományozni. Megköszönjük külsős
segítőink áldozatos munkáját, mellyel
rendszeresen segítik a tartós élelmisze-

A vásárló az elállási jogát a szerződés
megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.
A elállási jog gyakorlásához formanyomtatvány (nyilatkozat-minta) használható.
A webáruházat működtető vállalkozást
az elállásra vonatkozóan tájékoztatási
kötelezettség terheli. Ha ennek nem tesz
eleget, az elállási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a 14 nap
lejártát követően, de 12 hónapon belül
tájékoztatja a vásárlót, akkor az elállásra
nyitva álló határidő a tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.
A vásárlót nem illeti meg az elállási
jog a zárt csomagolású termék felbontása után egészségvédelmi vagy higiéniai okokból, de a számítógépes szoftver
sem küldhető vissza a csomagolás felbontása után stb.
Számla;
Minden online vásárláskor kérjünk a
nevünkre és címünkre szóló számlát,
jogvita esetén szükség lehet rá. Az online számláról nem hiányozhat a számla
száma, kelte, az eladó neve (nem fantázianév), pontos címe (nem a postafiók),
adószáma, a vásárolt termék azonosító
adatai, egységára, fizetendő összeg stb.
Külföldi webáruház működtethet magyar
nyelvű weboldalt, amely megtévesztő
lehet. Nem találjuk meg a webáruházat
működtető vállalkozást, nem adnak
számlát, nem veszik át a visszaküldött
terméket, silány minőségű árut küldenek
stb. Jogvita csak létező vállalkozással
szemben indítható.
Szerződés teljesítése, áruátvétel;
Az online vásárlás kritikus pontja a
futárszolgálat által kiszállított termék
átvétele. A futár (cég) csak a kiszállított
áru csomagolásának sértetlenségéért
tartozik felelősséggel. A becsomagolt

termék megvizsgálására a futár jelenlétében általában nincs lehetőség, nem
várja meg a kicsomagolást. A futár a
sértetlen csomagolásban elhelyezett
termék sérüléséért, rendeltetésének
alkalmatlanságáért nem felel. Ilyen panasszal a webáruházhoz kell fordulni.
Ha a futár által átadott áru csomagolásának sértetlenségét aláírtuk, a sérült
termék érkezése nehezen bizonyítható,
a kicsomagolás során vagy azt követően is keletkezhetett. A „jogfenntartással”
történt
átvétel feltüntetése segíthet.
Megelőzhető a jogvita, ha a terméket a
webáruház ügyfélszolgálatán vagy átvételi ponton vesszük át.
Jogorvoslat;
Ha a webáruházat működtető vállalkozás belföldi székhelyű, a vásárló
panaszával békéltető testülethez vagy
bírósághoz fordulhat. Ha a vállalkozás
székhelye olyan országban van, amelyik
tagja az Európai Uniónak, akkor magyar
nyelven előterjesztett kérelem alapján
ingyenesen segíthet a magyar
Európai Fogyasztói Központ
1440 Budapest, Pf.: 1
www.fogyasztovedelem.kormany.hu
e-mail: info@magyarefk.hu
telefon: (1) 896-77-47
Ha olyan országban működő vállalkozás webáruházától vásároltunk, amely
ország nem tagja az EU-nak, akkor a
magyar Európai Fogyasztói Központtól
csak tanácsadásra számíthatunk.
Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos
európai uniós kkv-tréner
fogyasztóvédelmi referens
Pest Megyei Iparkamara
rek vásárlását és gyakran az adományok
átadását is.
Tart még az adventi élelmiszergyűjtés,
amelyet Kovács Attila plébános hirdetett
meg templomunkban advent elején, és
pályáztunk további élelmiszervásárlásra
is.
Karitászcsoport vezetőként hiszem,
hogy a segítésnek folyamatossá kell válnia és a keresztény értékek mentén gazdagodnia. Hogyha hiszünk a Karácsony
szentségében, akkor környezetünkben
nem üresedhet ki a keresztény értékrend.
Tudunk irgalmasak lenni, elfogadjuk a
nehézségeket, elismerjük gyengeségeinket és tudunk bocsánatot kérni. Képesek
vagyunk a szent alázatra és tisztaságra
is. Ezek nehéz feladatok, de Szent Karácsonyról és keresztény értékrendről csak
tetteink fényében és a szeretet felé való
igyekezetünkben beszélhetünk. Legyen
így! Legyen áldott, Szent Karácsonyunk!
Legyen békénk!
Szeretettel: Kozma Lászlóné
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Mire figyeljünk a karácsonyi ajándék vásárláskor?

Hol és mikor vásároljunk? Részesítsük
előnyben a nyugtát (blokkot) adó szaküzleteket, nagyobb árukészlettel rendelkező boltokat, ismert, megbízható kisebb
üzleteket, legyünk óvatosak az online vásárlással és tartózkodjunk a hamis vagy
veszélyes termékeket kínáló alkalmi árusoktól! Az utóbbi esetben a károsult semmiféle vásárlói jogot nem érvényesíthet.
Az online vásárlás előtt keressük meg az
ÁSZF-ben a webáruházat működtető vállalkozást (csak vállalkozás perelhető, nem
a weboldal), a megadott elérhetőségeivel
ellenőrizzük, hogy valós és létezik-e nem
fantázianévvel és nem postafiók címmel.
A megtalálhatóság a fontos, néha az
adószám is hamis. Lehetőleg az áru átvételekor fizessünk, futár mellőzésével,
személyesen vegyük át a vásárolt terméket és nézzük meg, azt küldtek-e amit
megrendeltünk. Külföldi cég is működtet
magyar nyelvű weboldalt, a jogérvényesítés szinte lehetetlen. Szerződés csak a
megrendelés visszaigazolásával jön létre,
ezt várjuk meg és a számlát is, addig ne
fizessünk! Megrendelés előtt látogassuk
meg a JOGSÉRTŐ WEBÁRUHÁZAK
menüpontot. Elérhető a https://www.
fogyasztovedelem.kormany.hu
oldalon.
Jogsértő webáruháztól ne vásároljunk!
Ha az ajándékot előzetes kipróbálás
nélkül karácsonykor veszi használatba a
megajándékozott és akkor derül ki a hibás teljesítés, elveszítjük a háromnapos
csere lehetőségét. A kereskedő a termék
meghibásodása miatt csak a vásárlástól
számított három munkanapon belül köteles a fogyasztási cikket indokolás nélkül
kicserélni. Érdemes a terméket kipróbálni,
működéséről az üzletben meggyőződni.
Hibátlan termékre – ha a vásárlás után
mégsem tetszik, vagy az ajándékot nem
akarjuk megtartani – a cserére jogszabályi
kötelezettség nem áll fenn.
A kereskedővel lehetséges cserében
megállapodni, de a feltételeket meghatározhatja (nyugta, határidő, levásárlás,
értékkülönbözet pénzügyi rendezése). A
vevő megtartása céljából egyre több üzlet
teljesíti a vásárlói kérést. Karácsony után
a vásárlók szín és a méret miatt kérnek
cserét, vagy ha több azonos ajándékot

kaptak.
Csere és vételár visszafizetés esetén a
terméket sérülésmentesen, több darabból
álló terméket tartozékaival együtt hiánytalanul vissza kell adni. Műszakilag kifutó termékek, az utolsó darabok általában
nem cserélhetők, a kereskedő csak újabb
vagy más terméket tud felajánlani.
Műszakilag elavult, alkatrész-utánpótlás
nélküli terméket ne vegyünk meg!
A három munkanapon túl, de a garanciális időszakon belül elsődlegesen a hiba
kijavítása igényelhető. Ha a hiba nem
javítható, akkor kérhetjük sorrendben a
cserét, az árleszállítást vagy a vételár vis�szafizetését. Nem érvényesíthető a garanciális jog, ha a vásárlást bizonyító nyugta
elveszett. Máshonnan érkező kitelepült
kereskedővel nehezen rendezhető a reklamáció és költséges, időigényes lehet,
vagy az árus meg sem található.
A kereskedő által önként vállalt termékcsere esetére a későbbi viták elkerülése
céljából kérjük az eladótól, írja rá a blokkra, hogy üzletükben a vásárlástól számított mennyi időn belül lehetséges a csere.
A pult üveglapja alatt elhelyezett (ott felejtett) vagy a falra kifüggesztett szöveg nem
elegendő.
Akciózás nem azonos a leértékeléssel.
Az előbbi oka készletcsökkentés, kereskedelmi kedvezmény, az utóbbi esetben
a termék esztétikai hibás (lepattant a
zománc, karcos az edény, a bőrtáska, a
pénztárca) hiányzik valamilyen nélkülözhető tartozék, behorpadt a hűtő oldala,
vagy valamely rész-funkció nem működik
stb.)! Garancia jár a vásárláshoz, kivéve
az ismert hibát.
Mikor vásároljuk fenyőfát? Az árusok
szerint hetekkel az ünnep előtt vásárolt fenyőfát hűvös helyen tároljuk, helyezzük el
egy vödör vízben, ne feledkezzünk meg a
víz utántöltéséről. Aki lakótelepi lakásban
lakik, vagy nincs pincéje, ne vegye meg
novemberben a fenyőfát, vagy drágább
fát kell vásárolni, amelyiknek nem hullik le
a levele. Előre hálóba csomagolt fa féloldalas, ferde lehet, otthon derül ki, esetleg
karácsonykor. Legjobb, ha a kiválasztás
után csomagolják hálóba. A fenyőfát darabárban vagy folyóméter árban árusítják
a kereskedők. Vita forrása a tévesen kalkulált fizetendő összeg a folyóméterben
megadott eladási ár esetén – a méretet
felfelé kerekítik – és előfordulhat a nyugtaadás elmulasztása is.
A vásárolt fenyőfából feldíszítéssel lesz
karácsonyfa, melynek látványos eszköze
a fényfűzér. Csak biztonságtechnikailag
bevizsgált fényfűzért vásároljunk! Ne vegyük meg alkalmi árustól, vonaton, utcán,
piacon, csak szaküzletben. A vásárláskor
fel nem ismert vékony keresztmetszetű
vezeték vagy szerelési hiba beltéri égősor
esetében tűzet okozhat.
Mire figyeljünk? Távollétünkben a karácsonyfán ne hagyjuk bekapcsolva a
fényfüzért, szüntessük meg az elektromos

hálózathoz a csatlakozást, húzzuk ki a
konnektorból! Az intézkedéssel lakástüzet
előzhetünk meg. Az asztalterítő a felborult gyertyától, a függöny a csillagszórótól is meggyulladhat. A beltéri fényfűzér
(IP20) nem használható a ház díszítésére
kültérben, oda párától, víztől védettet kell
vásárolni (IP44, IP65 jelzésű).
Mennyibe kerül a termék? A kereskedő
a boltban és üzleten kívül is az áfás árat
köteles közölni forintban. Minden vásárlás
során kérjünk nyugtát vagy fogadjuk el és
őrizzük meg!
A tisztelt Olvasóknak kellemes Karácsonyi ünnepeket és boldog Új Évet kívánok!
Az ünnepek alatt is védekezzenek a járvány ellen!
Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos
európai uniós kkv-tréner
fogyasztóvédelmi referens
Pest Megyei Iparkamara

Baranyi Boglárka

Tápiógyörgye védőnője

Baranyi Boglárka vagyok, Tápiógyörgye jelenlegi védőnője. Középiskolás korom óta tudom, hogy az egészségügyben
szeretnék dolgozni. Mindig is szerettem
a gyerekeket, szerettem másoknak segíteni így nem volt kérdés, hogy milyen
hivatást választok a későbbiekben. 2020
januárjában végeztem a Miskolci Egyetem Egészségügyi Karán, mint védőnő.
Diplomám megszerzése után július 1-jén
munkába álltam a községben. Az év októberétől már mindkét körzetben én munkálkodok.
Munkám a várandósok, majd a 0-6
éves gyermekek valamint az általános
iskola tanulóinak gondozásából, egészségneveléséből áll. A védőnői munka fő
színterei a családlátogatás valamint a
védőnői tanácsadás, melyet a háziorvosi
rendelőkkel egy épületben található védőnői tanácsadóban végzek.
Ha bármiben segítségükre lehetek kérem keressenek bizalommal!

Tájékoztatás

DECEMBER

Elhunyt tápiógyörgyei lakosok
2019. 12. hó - 2020. 11. hó

				
Név		
Születési év Lakcím
1. Lovas László		
1941
2. Molnár András		
1949
3. Janes Pál Vendelné
1936
4. Erdős Mária Erika
1970
5. Földes József		
1946
6. Erdős Róbert		
1943
7. Bábosik Kálmánné
1944
8. Lapu György		
1960
9. Sebők József		
1949
10. Jónás Gábor		
1977
11. Géresi Bertalan
1955
12. Mester Ferenc Tiborné 1956
13. Rézmüves József
1959
14. Szlanicska József Henrik 1932
15. Tóth Ferencné		
1951
16. Pusztafalvi Tivadarné
1953
17. Hajdú Sándor Józsefné 1927
18. Kiss Frigyesné		
1942
19. Perjési Sándorné
1936
20. Gutay Sándor Pálné
1941
21. Rabotka Györgyné
1921
22. Fehér Jánosné		
1949
23. Papp Árpád Jenőné
1949
24. Bai István László
1952
25. Nyúzó Sándorné
1947
26. Czimer László		
1943
27. Gödény Istvánné
1958
28. Németh Imre		
1942
29. Pikács Lajos József
1958
30. Tóth János		
1923
31. Tankoczy Trandafir Róza 1934
32. Bittler Julianna		
1947
33. Ján Gyula		
1938
34. Kocsik Mária		
1966
35. Máthé Katalin Éva
1939
36. Jakab János		
1963
37. Farkas Jenőné		
1953
38. Janes Pál Vendel
1931
39. Balogh Mihályné
1937
40. Ivanics Csaba		
1974
41. Aib Márta Mária
1964
42. Sági Gyula Alfrédné
1957
43. Vigh Armando Dzsúlió 2020
44. Kiss Andrásné		
1922
45. Boda András		
1933
46. Farkas Istvánné
1936
47. Dömőkné Bodócs Ildikó 1978
48. Pintér György		
1946
49. Lévai György		
1948
50. Péter Márk		
2000
51. Wágner János Gyula
1953
52. Bakó Mihály		
1948
53. Michel Károly		
1936
54. Barna Mária Gizella
1944
55. Doszkocs Andrásné
1971
56. Dora Józsefné		
1943
57. Bugyi Gáborné		
1947
58. Tóth István		
1962
59. Verb Ferencné		
1946
60. Sánta Istvánné		
1939
61. Kecskés Ernő		
1968
62. Miskolczi Béla		
1943
63. Tóth Zoltán		
1967
64. Nyitrai Dániel		
1932
65. Kasza Márta		
1968
66. Szlifka Sándor		
1949
67. Vágány Gábor		
1970
68. Vágány László		
1935
69. Cene Béla Lászlóné
1942
70. Nagy Ferenc		
1934
71. Czédulás László
1949

Elhunyt

Pataki J. u. 61.
12/5/2019
Kovács J. u. 24. 12/12/2019
Pataki J. u. 44.
12/23/2019
Táncsics M. út 1. 12/15/2019
Szilvási út 39.
1/3/2020
Katona J. u. 57. 1/10/2020
Móricz Zs. u. 11. 1/13/2020
Táncsics M. út 1. 12/31/2019
Ady E. út 41.
1/14/2020
Wesselényi u. 11. 1/21/2020
Településszintű cím 1/8/2020
Ady E. út 54.
1/20/2020
Táncsics M. út 1. 1/23/2020
Deák F. út 14.
1/30/2020
Táncsics M. út 1. 1/30/2020
Koltói a. u.12.
2/6/2020
Somogyi B. u. 19. 2/13/2020
Táncsics M. út 1. 2/13/2020
Gesztenyesor u. 4. 2/18/2020
Mikszáth K. u. 10. 3/4/2020
Szentháromság tér 6. 3/11/2020
Kodály Z. u.1.
3/4/2020
József A. u. 27.
2/22/2020
Petőfi u. 21.
2/29/2020
Petőfi S. u. 19.
3/18/2020
Béke u. 30..
4/3/2020
Táncsics M. út 1. 3/10/2020
Nap u. 5.		
3/15/2020
Rét u. 22.
3/14/2020
Pataki J. u. 47.
3/29/2020
Táncsics M. út 15. 4/13/2020
Táncsics M. út 1. 4/3/2020
Rákóczi u. 10.
4/27/2020
Táncsics M. út 1. 4/12/2020
Táncsics M. út 1. 4/29/2020
Vörösmarty u. 6. 5/7/2020
József A. u. 30.
5/7/2020
Pataki J. u. 44.
5/19/2020
Táncsics M. út 39. 4/29/2020
Pataki J. u. 56.
5/15/2020
Táncsics M. út 1. 6/1/2020
Rét u. 1.		
5/15/2020
Szilvási út 13.
6/7/2020
Ady E. út 15.
6/13/2020
Árpád u. 4.
7/14/2020
Eötvös u. 8.
8/9/2020
Somogyi B. u. 6. 8/14/2020
Táncsics M. út 1. 8/19/2020
Ady E. út 30.
8/23/2020
Hold u. 9.
9/21/2020
Szilvási út 12.
8/13/2020
Koltói A. u. 13.
9/18/2020
Táncsics M. út 1. 9/19/2020
Táncsics M. út 1. 9/16/2020
Táncsics M. út 1. 9/23/2020
Attila u. 15.
8/14/2020
Szentháromság tér 6. 10/13/2020
Csillag u. 2.
8/8/2020
Jókai u. 30.
10/26/2020
Dózsa Gy. út 22. 10/13/2020
Attila u. 19.
10/22/2020
Táncsics M. út 72. 10/28/2020
Gagarin u. 15.
10/20/2020
Csárda u. 3.
11/8/2020
Táncsics M. út 1. 10/31/2020
Táncsics M. út 1. 11/15/2020
Katona J. u. 19. 6/27/2020
Katona J. u. 19. 10/7/2020
Tó u. 4/a		
10/21/2020
Gesztenyesor u. 5. 11/25/2020
Szilvási út 22.
11/29/2020
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Házasságkötések 2020.
2019.12.20
2019.12.20
2020.02.10
2020.03.12
2020.03.28
2020.06.11
2020.06.26
2020.08.10
2020.08.15
2020.08.21
2020.08.21
2020.08.22
2020.09.04
2020.09.18
2020.09.19
2020.09.26
2020.10.08
2020.10.09
2020.10.14
2020.10.16
2020.10.17
2020.10.26
2020.10.30
2020.11.03
2020.11.14
2020.11.30

Ficzi Róbert és Zenkovics Erzsébet Ágnes
Balogh Sándor Tibor és Bozsik Mariann
Luka Krisztián és Kianek Réka
Ehrlich Zoltán és Nagy Erzsébet		
Ócsai Balázs Mihály és Kovács Bernadett
Czifra Tamás és Völgyi Tímea Mária
Kórós István és Kálé Szabina
Szabó Gábor János és Kovács Zsuzsanna
Fehér László és Jegesi Vivien Katalin
Formanek Balázs és Szabó Anita Zsófia
Bálint Tamás és Mága Barbara
Tar Csaba és Majzik Dóra			
Dömők Zsolt és Vincze Andrea		
Boros Zoltán és Dehenes Éva		
Miskolczi Roland és Király Réka		
Negyes Péter és Petrovics Anna Lili		
Kökény Szabolcs és Farkas Ágnes		
Miskolczi László és Szabó Erzsébet		
Németh Miklós Péter és Trója Olívia		
Illés Szabolcs és Pásztor Mónika		
Pinczi Zoltán és Ivánka Erzsébet		
Buknicz Sándor és Gorócz Kitty		
Csollák Károly és Adamecz Anna		
Fehér György és Takács Melinda		
Vágó Péter és Bene Alexandra Ilona
Czakó István és Borsos Bernadett		

Születések 2019.12.01-2020.12.01
Dátum
Gyermek neve		
12/6/2019 Finta Emese Hanna
12/29/2019 Szabó Tamás		
1/10/2020 Varró Vencel		
1/17/2020 Ferenczi Hanga Auróra
2/8/2020 Szűcs Kristóf		
2/16/2020 Bódi Natasa Kamilla
2/19/2020 Varga Zoé Kamilla
4/15/2020 Túróczi Bence Gábor
4/16/2020 Nemes Amira		
4/27/2020 Csomay Emília Zselyke
5/6/2020 Kinda Zselyke Melánia
6/8/2020 Luka-Kianek Emma
6/9/2020 Balog Márkusz Rómeó
7/2/2020 Zsiros Alexander Nikolasz
7/6/2020 Ócsai Bernadett Csilla
7/15/2020 Wusching Attila
7/16/2020 Adamecz Alíz		
7/21/2020 Nagy-Gál Bence
7/21/2020 Rékasi Hanna		
8/16/2020 Horváth Alex		
9/6/2020 Székely Laura Mária
9/9/2020 Simoncsik Szófia
9/15/2020 Buknicz Kitti Rózsa
9/15/2020 Kis Juliánusz		
9/18/2020 Hausel Hanna		
9/19/2020 Seres Sándor Olivér
9/19/2020 Petró Regina		
9/21/2020 Szabó Szilárd		
9/24/2020 Lipták Marcell Richárd
9/29/2020 Dobozi Szófia Hanna
10/19/2020 Fejős Melani		

Édesanyja születési neve
Ágoston Henrietta
Kun Éva
Klement Magdolna
Ferenczi Krisztina
Dósa Vivien
Bódi Nikoletta
Földváry Henrietta
Molnár Vivien
Nemes Margit
Bakó Adrienn
Tikosi Katalin
Kianek Réka
Hankó Annamária
Bódi Krisztina
Kovács Bernadett
Vadasi Krisztina
Mészáros Tímea
Gál Adrienn
Szakadáti Vivien
Horváth Boglárka
Székely Adrienn
Lipták Anita
Gorócz Kitty
Kis Kármen
Jaszanovics Szilvia
Nóbik Liliána
Petró Andrea
Jablonkay Réka
Majoros Eszter
Dobozi Henrietta
Szakadáti Éva

Hirdetések
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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
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Bodócs Ildikó
1978 - 2020

temetésén részt vettek, bennünket vigasztaltak,
gyászunkban osztoztak, sírjára koszorút, virágot
helyeztek el. A gyászoló család

DECEMBER

2020-ban érvényben
lévő ár- és díjtételek
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

Tájékoztatás, hirdetés
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A mi Mikulásunk

Az idén rendhagyó módon december
5-én este a Mikulás nem járt házról házra a györgyei gyerekek otthonába,viszont
nagyon hiányoztak neki a gyerekek. A
krampuszok idén is figyeltek mindenkit,
jegyzeteltek és nem felejtették el a tavalyi
ígéreteket sem , ezért a technikát hívták segítségül és élőben bejelentkeztek a
Facebookon.
Mindannyiunk nagy örömére lelkesedésük és kreativításuk határtalan volt,
nem szegte kedvüket a jelenleg kialakult
járványhelyzet sem.
Köszönjük a segítséget Lovas Józsefnek, Szabó Tündének és Szabó Gabriellának. Jövőre is várunk Titeket!!
A györgyei gyerekek
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Az iskolai étkezési díjak befizetése
Tisztelt Szülők!
Kérjük, hogy amennyiben az Ön gyermeke jogosult a rendszeres gyermekvédelmi támogatás igénybevételére, de
nem igényelte meg, akkor ezt rövid időn
belül tegye meg a Polgármesteri Hivatal
szociális ügyintézőjénél, ha mégsem akkor a gyermek étkezése térítési díj fizetését vonja maga után.
Tájékoztatjuk, hogy a térítési díjak befizetése utólag történik az általános iskola
által a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
Osztályára leadott étkezési nyilvántartás
alapján.
Amennyiben étkezéssel kapcsolatos
kérdés merül fel, kérjük, hogy keressék
bizalommal az iskola titkárságát.
A térítési díjak befizetésének időpontjai minden hónapban eltérők, amelyről az
óvodában és az általános iskolában tájékozódhatnak.
Fizetés: 1. Személyesen az előre meghatározott időpontokban Tápiógyörgye

Nyitrai Dániel
1932 - 2020

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot
helyeztek el, fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Turóczi István Zoltánné
jegyző

Felhívás számlálóbiztosi
feladatok ellátására

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk a rokonoknak, volt
munkatársaknak és szomszédoknak, akik

Község Polgármesteri Hivatalának pénztárában.
Pénztár nyitvatartás:
Hétfő13:00-15:00
Kedd 13:00-15:00
Szerda 08:00-11:30
Csütörtök 08:00-11:30
2. Átutalással történő kiegyenlítésére
is az alábbi számlaszámra: Bankszámla
szám: 65200012-10010608-00000000
(Takarékbank Zrt.)
Bankszámla megnevezése: Tápiógyörgye Községi Konyha és Étterem (A
beazonosításhoz szükséges a gyermek
nevének és osztályának feltüntetése!)
Az étkezési térítési díjak pontos ös�szegéről az oktatási intézményben és a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán (06-53-383-001, 110-es mellék) tájékozódhatnak.

Magyarországon 2021.május 1-2021. június 20.
között a természetes személyekről és a lakásokról
nép-és lakásszámlálást kell tartani.
Kérem, aki szeretne részt venni az összeírásban,
vállalja a jogszabályban meghatározott oktatást
és eredményes vizsgát tesz, az jelentkezzen a:
jegyzo@tapiogyorgye.hu címen 2020. december
31. napjáig. Díjazás: összeírt személyenként
bruttó 525 Ft.
Turóczi István Zoltánné
jegyző

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
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Közélet, kultúra
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Az Adventi koszorúról és a település dekorációiról

8 évvel ezelőtt született egy gondolat, készítsünk Adventi Koszorút a
falunak. Az ötletet tett követte, milyen
legyen, miből legyen, hogy csináljuk?
Aki tudott, segített és az évek alatt kialakult a jelenlegi formája. Lelkes kis
csapat gyűlik össze évente advent
első vasárnapján, hogy a koszorút
elkészítse,díszítse az esti első gyertyagyújtásra. Minden évben kapunk
felajánlást falunk lakóitól szalmabálát,
fenyőfát (ezt idén is felajánlották, de
hatalmas mérete miatt nem vállalták a
kivágását)díszítő szalagokat, csomagolópapírokat, kiegészítőket.. Lovas
Józsiék rénszarvasa is elfoglalja helyét
az óvoda melletti parkban. Izgalommal
várjuk minden vasárnap a gyertyagyújtásokat, ami köré már mini ünnepségeket szervezünk. Tea, forralt bor, zene és
zsíros kenyér is készül az idelátogatóknak. Ezt a szokást már nem hagyhatjuk
abba, mert kaptunk olyan visszajelzést, hogy itt a koszorúnál sokkal finomabb a zsíros kenyér és a tea is, mint
otthon. Aki tudott hozzájárult. Szinte

lehetetlen lenne itt felsorolni, hogy az
évek alatt mennyi jó szándékú ember
állt a kezdeményezés mellé, szülők,
pedagógusok,óvónők,önkormányzat
dolgozói. Egyre többen látogatnak ki
évről-évre, hogy együtt hangolódjunk
az ünnepekre. Időközben elkészültek
a Művelődési Ház és Polgármesteri
Hivatal előtt álló rénszarvasok és manók vázai, őket is felöltöztetjük minden
évben. Tavalyi évben hosszú tervezés
után sikerült elkészítenünk a Betlehemet is a falu központjában az adventi koszorú mellett. Óriási öröm volt a
Művelődési Ház előtti méltóságteljes
óriás fenyőt karácsonyfává öltöztetni
és kivilágítani. Ide önkéntes tűzoltóink
jöttek és tették fel az 50 méteres fényfüzért. A fára kerülő ajándékdobozokat
is többen készítették,díszítették otthon
a saját szabadidejükben. A jelenleg kialakult járványhelyzetben is vállaltuk
többen az Adventi koszorú, a Betlehem
és a dekorációk elkészítését, de ebben
az évben sajnos ünnepségek nélkül.
Úgy gondoltuk, ha idén tiltásra kerültek községi ünnepségeink, az adventi
vásár a kis és nagy zenekar csodálatos ünnepi hangversenyei, legalább a
dekorációkkal csaljunk az emberek arcára mosolyt ebben a kicsit más, rendhagyó, maszkos adventi időszakban.
Az idei év tényleg kicsit más. Ahogy
a helyükre kerültek a Művelődési Ház
manói és rénszarvasai már első éjjel
az egyik manó sapkája eltűnt, valaki
eltulajdonította. Szorgos kezek másnapra készítettek egyet, hogy manónk
feje ne fázzon meg. A következő va-

sárnap reggel pedig nagyon-nagyon
szomorú dologgal szembesültünk. A
közös Adventi koszorúnkat és Betlehemünket megrongálták, munkánkat
tönkretették. Gyorsan híre ment, jöttek
sokan segíteni, helyreállítani, az okozott károkat csökkenteni.Polgármester
úr, magánemberként pénzbeli felajánlást tett, amelyet még ifj. Tóth Árpád kiegészített. A második gyertyagyújtásra
délután 16 órára, pontos információk
voltak kik voltak a vandálok. Másnap,
hétfőn polgármester úr megtette a
feljelentést, és arra kérte a nagykátai
rendőrkapitányság vezetőjét, hogy a
lakossági felháborodás miatt mielőbb
végezzék el a nyomozást. Most, amikor ezt a cikket írom, tudjuk kik voltak a
vandálok, és a nyomravezetők is megkapták a díjat.
Az őszi dekorációnkhoz felajánlott
és a helyszínre szállított tököket, köszönjük szépen Borsos Józsefnek.
Kívánok mindenkinek Áldott Békés
Karácsonyt!
A díszítéseket kezdeményezők
nevében: Batu Andrea
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