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Tisztelt lakosok!

Szeretnék beszámolni Önöknek még eb-
ben az évben utoljára a legutóbbi újság meg-
jelenése óta eltelt időszakban történtekről.

Akik mostanában jártak az önkormány-
zat által üzemeltetett szelei úti temetőben 
már láthatták, hogy járdaépítés kezdődött. 
A beruházás a Magyar Falu Program kere-
tein belül valósul meg, célunk egy rendezet-
tebb, átláthatóbb temető kialakítása. Ennek 
érdekében kidolgozásra kerül majd egy 
szabályzat is, benne pontosan meghatáro-
zott paraméterekkel, feltételekkel. A temető 
úgynevezett „régi” részét rendeztük. A járda 
építéssel együtt célunk, hogy a síremlékek 
rendezettebbek legyenek, parcellánként 
egységes oldalon legyenek a feliratok, kiala-
kítsunk urnaparcellát, ahol kis síremlékeket 
lehet állítani, továbbá rendezzük a szociális 
temetkezési helyet. Bármilyen sír építését 
csak előzetes helyszíni egyeztetéssel lehet 
megkezdeni. Elbontott síremlékeket nem 
lehet a temető területén tárolni. A kertészeti 
rendezést már csak tavasszal tudjuk elvé-
gezni.

Ahogy arról már korábban beszámoltam, 
a korábban megnyert, Strand és Ifjúsági 
Tábor valamint a pokoltanyai tornyos épület 
felújítását célzó pályázatunk kifizetése fel-
függesztésre került. Ekkor még élt bennünk 
a remény, hogy maga a pályázat „életben 
maradt”, így később ha a központi költségve-
tés újra forrásokhoz jut, megkaphatjuk ezt az 
összeget és elkezdhetjük a munkát. Sajnos 
a pályázat támogatói okiratának visszavoná-
sáról szóló értesítést is megkaptuk néhány 
hete, így azt gondolom, ez az esély is el-
szállt, minden érintett önkormányzat számá-
ra. Ha a későbbiekben ismét kiírásra kerülne 
ez a pályázat, nekünk már lesz egy kész 
dokumentációnk, így újra be fogjuk nyújtani.

Az önkormányzat tulajdonát képező lakó-
ingatlanok közül értékesítésre került a Tabán 
utcai ingatlan. Az értékesítésből befolyt ösz-
szeget az önkormányzat elkülönített szám-
lájára helyeztük el, ahol évek óta gyűjtjük az 
ilyen jellegű bevételeinket.

A pokoltanyai játszótér a földterület tulaj-
donosával történt közös megegyezéssel 
felszámolásra került. Az önkormányzat szí-
vességi használatba kapta a területet, amely 
szerződésen alapult. A szerződés már lejárt, 
a tulajdonos pedig szeretné bevetni és ter-
melésre használni ezt a részt. Természete-
sen az önkormányzat tiszteletben tartotta az 
ő kérését, a játékokat elszállítottuk. Egyelőre 
nem döntöttünk arról, hogy hová kerülnek 
kihelyezésre.

Jelenleg önkormányzatunk is küzd a több-

százezres gázszámlákkal. Folyamatosan 
egyeztetünk az MVM-mel annak érdekében, 
hogy a korábbi általányalapú számlázások 
minden intézményünkben átírásra kerülje-
nek. A közvilágítás esetében a képviselő-
testület nem kíván élni azzal a lehetőséggel, 
hogy éjjel néhány órára, a spórolás jegyében 
teljesen vagy részlegesen kikapcsolja azt. A 
jelenleg is érvényben lévő, korábban meg-
kötött szolgáltatói szerződésünk még 2023-
ra is vonatkozik, ezért nekünk akkora terhet 
nem fog jelenteni a közvilágítás kigazdál-
kodása. Ennél sokkal nagyobb gondot fog 
okozni a fűtés, ha az elrendelt intézkedések 
ellenére sem tudunk akkora összeget spó-
rolni, mint amekkorával a képviselő-testület 
számol. Sokkal okosabbak azonban csak a 
november havi számlák kézhez vétele után 
leszünk.

Ehhez kapcsolódóan szeretném felhív-
ni a figyelmüket egy újabb típusú csalási 
módszerre. Településünk több lakosa is 
arról tájékoztatott, hogy telefonon magukat 
az MVM munkatárásnak kiadó csalók azt 
állították, hogy mivel az ügyfélszolgálatuk 
iszonyatosan leterhelt, ezért nem tudnak 
csekket küldeni így a telefonon bediktált 
bankszámlaszámra a telefonon bemondott 
összeget kérik átutalni. Szerencsére résen 
voltak a lakosok és keresztkérdésekkel el 
tudták bizonytalanítani a csalókat. Kérem, 
hogy legyenek óvatosak és semmi esetre se 
dőljenek be az ilyen típusú hívásoknak!

A Polgármesteri Hivatal november 24-től 
átállt a heti három napos nyitvatartásra, a 
fűtési költségek csökkentése érdekében. Et-
től kezdve már csak hétfő, kedd és szerdai 
napokon, 8:00-12:00 és 13:00-16:00 között 
van lehetőség személyes ügyfélfogadásra. 
Bezártuk a zöldhulladéktelepet is, mivel az 
engedélyünk alapján a téli időszakban zárva 
kell lennie a telepnek. 

Nagy visszhangja volt a műfüves pálya 
rongálásának, sokan megkerestek és el-
mondták ezzel kapcsolatos gondolataikat. 
Felhívásunkra majdnem minden tettes meg-
jelent, volt aki szülő kíséretében és volt, aki 
egyedül. Két elkövető maradt távol, ők egy 
kiskorú testvérpár (14 év alattiak), akiknek 
törvényes képviselője sem jelentkezett ná-
lam. A megjelent fiatalokat tájékoztattam 
arról, hogy a Büntető Törvénykönyv alap-
ján cselekményük hogyan minősül, arról is 
tájékoztattam őket, hogy a büntethetőség 
alsó korhatára 14 év, valamint, hogy mek-
kora összegű kárt okoztak. Közülük nem 
mindenki vett részt tettlegesen a villanyszek-
rény megrongálásában, de a fiúk bevallották 
más, kisebb jelentőségű rongálásaikat is. 
Úgy gondolom, hogy a tettük nem maradhat 
következmények nélkül. Nem mentség az, 
hogy de a másik pálya zárva van (ennek is 
megvan az oka, de erről a KSK vezetőségé-
nek joga nyilatkozni), vagy hogy sehol nem 
tudtak fizetni a műfüves használatáért. Nem 
törhetek be a boltba se azért, mert nekem 
nagyon kell a csoki, de az már bezárt így 
fizetni nincs kinek. Mindettől függetlenül, be-
csülöm ezekben a srácokban azt, hogy oda 
mertek állni elém és vállalták a tetteiket, azt 

gondolom egyikőjük sem akarja kihúzni ma-
gát a további következmények alól.

Tájékoztatni szeretném Önöket arról is, 
hogy az önkormányzat és intézményei te-
kintetében bankváltás van folyamatban, a 
Takarékbank Zrt-től az OTP Bankhoz visz-
szük át számláinkat. Ez érinteni fogja az 
adóbeszedést is, hiszen így már mind a 
kommunális adót, mind a mezőőri járulékot 
és az egyéb bevételeinket másik számla-
számra tudják majd befizetni. Nem könnyen 
hozta meg a Képviselő-testület a döntést a 
váltásról, az utolsó pillanatig tárgyaltunk róla, 
de arra a következtetésre jutottunk, hogy a 
váltással egy stabilabb, szervezettebb banki 
háttér lesz mögöttünk. Az OTP Bank ATM ki-
helyezését is vállalta, teljesen díjmentesen. 
A helyéről egyelőre még egyeztetünk, mivel 
bankbiztonsági szempontokat is figyelembe 
kell venni. Az OTP Bank továbbá készen áll 
arra, hogy ügyfélfogadási napokat kijelöljön 
és személyesen segítse a lakosok ügyinté-
zését. Sajnos bankfiók nyitását sem ők, sem 
a Takarékbank nem vállalta. Az épület jövője 
egyelőre kétséges, a Takarékbank felaján-
lotta értékesítésre az önkormányzatnak, de 
nem kívántunk élni a lehetőséggel.

Engedjék meg, hogy megemlékezzek az 
óvodakonyha egykori meghatározó alakjá-
ról, aki sok-sok éven át főzött nagyon fino-
makat ovisoknak és iskolásoknak. Vágány 
Józsefné Marika néni 26 éven át gondos-
kodott kicsik és nagyok ebédjéről, és még 
nyolcvan éves kora után is sűrűn láthattuk a 
faluban kerékpározni. Életének 84. évében, 
2022. november negyedikén hunyt el. Kí-
vánok a gyászoló családnak mielőbbi meg-
nyugvást és vígaszt.

Szeretném megköszönni a falu központi 
részét feldíszítő maroknyi csapatnak, név 
szerint Batu Andreának, Gál Szilviának, 
Szabó Tündének, Sinkáné Kiss Andreának, 
Nyeste Henriettának és Sinka Jánosnak 
hogy ismét karácsonyi díszbe öltöztették 
az általános iskola előtti területet, továbbá a 
Don Bosco Egyesületnek, hogy a parkban 
az egyik terebélyes fánkra karácsonyi fénye-
ket és dekorációt varázsoltak. 

Végül szeretnék Önöknek boldog, bé-
kés karácsonyi ünnepeket kívánni. Ebben 
az évben sok olyan dolgot megéltünk, amit 
nem hittük volna, hogy szembe jöhet, főleg 
egy világméretű járványt követően: hábo-
rú, energiaválság, infláció. Személy szerint 
én azt már végképp nem gondoltam volna 
korábban, hogy egyszer decemberben foci-
vébé mérkőzéseket fogok nézni, de ez is el-
jött. Tudom, hogy senkinek nem volt könnyű 
az idei év, és azt is, hogy nincs még vége 
a feketelevesnek. Ha van kiket szeretnünk 
és kikkel körülvenni magunkat az ünnepek 
alatt, már elmondhatjuk, hogy szerencsések 
vagyunk. Talán tanítani akar bennünket ez 
az év néhány dologra, ha a tavalyi leckét 
mostanra elfelejtettük volna. Bízzunk benne, 
hogy a következő év hozni fog számunkra 
békét, biztonságot és jó egészséget.

Varró István polgármester

2. OLDAL DECEMBERÖnkormányzati hírek

Önkormányzati tájékoztató
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A tápiógyörgyei Torockó Baráti Társaság 
58 fős kirándulócsapata 2022. augusztus 
28-án, vasárnap az Erdélyben, Kalotasze-
gen található Magyarkapusra látogatott el, 
hogy ünnepélyes keretek között köszönt-
hesse a faluban élő 14 éves ikerlányokat, 
Borsai Dórát és Borsai Krisztát, akiket az 
egyesület születésük óta minden év dec-
emberében titokzatos módon Mikulás cso-
magokkal ajándékozott meg. 

A történet szálai egy személyes kötődé-
sű régi barátságra vezetnek vissza, amely 
a ceglédberceli és magyarkapusi focicsa-
patok között majd 20 évvel ezelőtt alakuló 
baráti partnerkapcsolatból eredeztethető. 
A mai napig hálával gondolok arra, hogy a 
Pest megyei település focicsapatának ‒ egy 
ott játszó középiskolai osztálytársamnak 
köszönhetően ‒ néhány alkalommal én is 
tagja lehettem, s ezáltal barátokra lelhet-
tem Magyarkapuson. Az ilyen találkozások 
alkalmával sikerült megismerkednem a 
magyarkapusi csapat több játékosával, köz-
tük vendéglátó házigazdámmal, Borsai Ist-
vánnal, majd később feleségével, Edithhel, 
akiknek házasságából évek múltán ikerlá-
nyaik születtek. Sajnos a két focicsapat kö-
zötti barátság nem érett mélyebb, hosszan 
tartó kapcsolattá, s idővel a találkozások is 
elmaradtak. 

E történetből kifolyólag határoztuk el 
a tápiógyörgyei egyesületünk tagjaival, 
hogy az akkor már évek óta folytatott ha-
gyományainknak megfelelően, az erdélyi 
testvértelepülésünkön, Torockón élő óvo-
dás és általános iskolás gyerekek Mikulás 

csomagokkal történő megajándékozásán 
túl, két csomagot a Magyarkapuson élő 
ikerlányoknak is készítünk. Tettük mindezt 
úgy, hogy a lányok hosszú éveken keresz-
tül nem tudták, honnan is kapják valójában 
a csomagot, amelyben apró cetli jelezte, 
hogy „Sok szeretettel a Mikulástól”. Mivel a 
lányok időközben felcseperedtek, az elmúlt 
év decemberében döntöttünk úgy, hogy 
felfedjük magunkat. A „Mikulással történő” 
első személyes és boldog találkozás során 
gyorsan kiderült, hogy jó helyre érkeztek a 
csomagok, mivel az ikrek közel kitűnő ta-
nulmányi eredménnyel, jó magaviselettel 
és szerethető jellemmel büszkélkedhetnek. 
Örültünk, hogy ennyi éven át örömet sze-
rezhettünk nekik. Akkor azzal az ígérettel 
búcsúztunk el tőlük, hogy hamarosan az 
egyesületünk kirándulócsapatával is elláto-
gatunk Magyarkapusra, köszönteni őket.

A nagy találkozásra az ikrek otthonában, 

valamint a nemrégen felújított helyi reformá-
tus templomban került sor, ahol a vendéglá-
tóinkkal együtt istentiszteleten vettünk részt. 
A szertartást követően került sor a lányok 
és a szüleik köszöntésére, majd jelképes 
megajándékozására, valamint az egyesüle-
tünk tagjainak bemutatkozására. Boldog és 
megható pillanatokat élhettünk át, örülünk, 
hogy a barátság immár e keretek között 
folytatódhat. 

Egyesületünk nevében köszönettel tarto-
zunk Péntek-Gyimesi András tiszteletesnek, 
hogy lehetővé tette számunkra a templom-
ban történő találkozást, és az istentisztele-
tet követően bemutatta az épületet, mesélt 
a helyi gyülekezet vallási életéről. 

Végül köszönet a Borsai családnak a szí-
ves vendéglátásért, az udvarukban történő 
szeretetteljes fogadtatásért. Reméljük, még 
sok közös élményben lesz részünk.

Németh Csaba

Egy igaz Mikulás történet
Borsai Dórát és Borsai Krisztát köszöntöttük Magyarkapuson

2022. december 3-án ismét Torockón 
járt a tápiógyörgyei Mikulás. Az elmúlt 
évek során kialakult gyakorlatnak meg-
felelően az idén is több testvértelepü-
lés részvételével valósult meg a kedves 
ajándékozás. Így Tápiógyörgye mellett 
Bócsa, Budapest V. Kerület, Csömör, 
Hollókő, Üllés, Zsombó önkormányzatai, 
valamit a bócsai Torockói Baráti Kör és 
a tápiógyörgyei Torockó Baráti Társaság 
civil szervezetek vettek részt a kezdemé-
nyezésben. A jóakaróknak hála, a Toroc-
kón és Torockószentgyörgyön élő óvodás 
és általános iskoláskorú gyerekek neve-
lőikkel együtt édességcsomagot kaptak 
a Mikulástól, amelynek összeállítását 
hagyományos módon a tápiógyörgyei 
Torockó Baráti Társaság vállalta magá-
ra. Torockó Község Önkormányzata a 
torockószentgyörgyi sportpálya korsze-
rűsítéséhez kérte a testvértelepülések 
anyagi támogatását, amely beruházás-
hoz a többi partnerhez hasonlóan Tápió-
györgye Község Önkormányzata is 150 
ezer Ft összeggel járult hozzá. 

A tápiógyörgyei Mikulás szerepét idén 
is Somosvári József vállalta el. A Mikulás 

csomagok anyagi fedezetét nagyrészt 

az egyesület által 2022-ben szervezett 
erdélyi autóbuszos kirándulás részvételi 
díjának fennmaradt összege biztosította. 
A kirándulók mellett egyesületi tagjaink 
és szimpatizánsaink közül külön köszö-
nettel tartozunk Menkó Istvánnak, aki 
hosszú évek óta önzetlen támogatóként 
szolgáltatja a Mikulás zacskókat, valamint 
dr. Ácsné Híd Jolánnak, Jana Zoltánnak, 
Nemes Nórának, Somosvári Józsefnek, 

Tari Anikónak és Velkei Ferencnek, akik 
nem első alkalommal támogatták egyéb 
felajánlásokkal az akciónkat. 

Németh Csaba

Kérjük, támogassa Ön is adója 1 %-val 
a Torockó Baráti Társaságot!
Az egyesület adószáma: 18678053-1-13

Torockón járt a Mikulás

Testvértelepülések küldöttei a torockói iskola udvarán



Tápiógyörgye Község Ön-
kormányzatának választott 
képviselői közül ezúttal Józsa 
Péterrel készítettünk interjút, 
megkérdezve őt képviselői pá-
lyájának eddigi tapasztalatairól, 
a községet érintő éppen aktuá-
lis ügyekről.

Tápiógyörgyén nem régen 
bezárt a Takarékbank helyi 
fiókja, amely az ATM-t sem 
működteti tovább. Mit tehet a 
helyzet orvoslása érdekében 
az önkormányzat? Lát arra 
esélyt, hogy legalább egy 
bankautomata működjön is-
mét a faluban? 

Az elmúlt időszakban már va-
lóban elég nehézkesen műkö-
dött a Takarékbank mind közsé-
günkben, mind ott, ahol még volt 
fiókja. Csökkentett nyitvatartás, 
nehézkes ügyintézés.  Sokszor 
szembesültek a pénzt felven-
ni szándékozók, hogy üres  
az automata. Ennek oka az a 
bankfúzió lehet, melynek kap-
csán összeolvadt az MKB és 
Budapest Bank. 2023 májusá-
ban csatlakozik a Takarékbank 
is, és onnantól MBH Bank Nyrt. 
néven működnek tovább az 
ország második legnagyobb 
bankjaként. Egységes arculat-
tal és ezzel az új márkanévvel 
lépnek piacra. Ezt követően 
először a nagyobb, frekventál-
tabb helyen lévő bankfiókok 
újulnak meg. A kisebb  falvak-
ban, kisvárosokban lévő, azóta 
bezárt fiókok sorsa mi lesz, az 
kérdés. Ezen átalakulás kö-
vetkeztében sajnos a Takarék-
bank már nem tudta a kívánt 
minőségi szintet hozni. Ami 
most biztosnak látszik az, hogy 
a közelünkben a tápiószelei 
és a tápiószentmártoni fiók to-
vább üzemel. Tápiógyörgye 
Önkormányzata a képviselő 
testülettel egyetértésben úgy 
döntött, hogy feladva a további 
bizonytalanságot, az OTP Bank 
Nyrt-vel köt szerződést mind a 
folyószámlák vezetésére, mind 
pedig egy bankautomata kihe-
lyezésére. Erre remélhetőleg 
mihamarabb sor kerül. Ígéretet 

kaptunk arra is, hogy egy mobil 
bankfiók alkalmanként kitelepül 
a községünkbe, ahol lehet majd 
folyószámla ügyeket intézni. 
Ennek gyakoriságáról nincs in-
formációnk.Az viszont  érezhe-
tő, hogy ez a szektor is egyre 
inkább a digitalizáció felé hajlik. 
Az okostelefonos applikációt és 
online felületeket erősen prefe-
rálják, de ígéretük szerint ezek 
használatában is segítségünk-
re lesznek. Egyelőre várjuk az 
OTP automatát, talán ez a leg-
égetőbb a lakosság számára

A rezsiárak emelkedése 
miatt az önkormányzat kelle-
metlen lépések meghozata-
lára kényszerült, amely töb-
bek között a Művelődési Ház 
bezárását, az orvosi rendelő 
helyiségeinek összevonását, 
a polgármesteri hivatal nyit-
vatartási idejének korlátozá-
sát jelentette. Ön szerint meg-
felelőek és elégségesek-e 
a fenti intézkedések? Más 
önkormányzatok példáiból 
kiindulva, mennyiben tartaná 
célszerűnek az önkormány-
zat intézményeinek megúju-
ló energiaforrásokkal való 
felszerelését? Volt már erről 
esetleg szó? 

Valóban, 2022 október 24-től 
az említett intézkedések élet-
be léptek községünkben is. A 
minap volt egy rendezvény, a 
falugazdászunk tartott egy tájé-
koztatót a könyvtár épületében, 
a volt moziteremben. Furcsa 
volt megélni, hogy kabátban 
ülünk az egykor szebb napo-
kat látott teremben. A testületi 
gyűléseket is az Önkormányzat 
épületében, egy, a barna terem-
hez képest jóval kisebb tárgya-
lóban tartjuk, de ott legalább 
nem kabátban ülünk. Hogy az 
említett rendelkezések elég-
ségesek lesznek - e, ez a kér-
dés attól is függ, milyen telünk 
lesz. Eddig, a kellemes őszi idő 
nem csak a hangulatunknak- és 
mint mezőgazdász mondom az 
őszi munkák időbeli elvégzésé-
nek kedvezett,- hanem a fűtési 
számláinkra is pozitív hatassal 
volt. De messze még a szezon 
vége. Nehezen tudnánk még 
olyan területet megnevezni, hol 
lehetne a rezsi jellegű kiadása-
inkat csökkenteni, holott ez a 
kérdés testületi gyűléseken is 
gyakori. Igazából most érzékel-
jük igazán, mekkora jelentősé-
ge van vagy lenne a megújuló 
energiaforrásoknak,a napelem 
parkoknak. Ha azokból tudnánk 
az önkormányzati intézmé-
nyek energiaellátásának egy 
részét ,vagy szerencsés eset-
ben az energiaszükségletünk 
egészét fedezni. Ebben sajnos 
van némi lemaradásunk. For-

rás hiányában ezek kiépítése, 
megvalósítása önerőből jelen 
állapotunkban szinte lehetetlen.
Jó esetben egy jövőbeni sikeres 
pályázat lehet ennek a kiinduló 
pontja. Erre azonban csak ak-
kor lesz lehetőségünk, ha meg-
nyílik az új pályázati szakasz, 
az előző hét éves ciklus éppen 
lezárult.

Az önkormányzat nehéz 
pénzügyi helyzetéből követ-
kezve a Faluújság kiadása is 
módosul. Felmerült annak a 
lehetősége, hogy az eddig in-
gyenesen szétosztott nyom-
tatott sajtótermék csak online 
formában jelenjen meg, eset-
leg a későbbiekben előfize-
téssel a hagyományos papír 
termékhez is hozzá lehessen 
jutni. Ön mennyiben tartja 
fontosnak a Faluújság meg-
jelenését? Melyik megjelené-
si formát tartja a jövőre való 
tekintettel célszerűnek? 

Véleményem szerint min-
den településnek szüksége 
van arra, hogy a lakosok több 
fórumon is tájékozódhassanak 
a település hétköznapjairól, az 
ott történt eseményekről, az 
aktuális dolgokról. Nyilván min-
den korosztálynak megvan a 
maga tájékozódási forrása, ki-
ki a maga belátása szerint él a 
lehetőségeivel. Tápiógyörgyén 
ennek egy régi, ikonikus eszkö-
ze a Faluújság. Ismerek néhány 
embert aki falunk szülötte, de 
már nem itt él, viszont a mai na-
pig ragaszkodik a györgyei Fa-
luújság olvasásához. Ők erősí-
tenek meg abban a hitben, hogy 
igen, szükség van a faluújságra 
nyomtatott formában is, hisz az 
megmarad, azt félre lehet tenni. 
Míg egy online cikk vagy cikkek 
egyvelege elvész az internet vi-
lágában, a rengeteg információ 
és reklám között. A fizetőssé 
tétele a költségek kiegyenlíté-
se szempontjából nem kérdés, 
hogy szinte elkerülhetetlen. Re-
méljük, hogy a benne lévő tar-
talom majd kárpótolja az olva-
sókat. Az előfizetéses rendszer 
további előnye, hogy általa csak 
annyi példány kerülne kinyom-
tatásra, amennyire valójában 
szükség is van. Azok számára 
pedig, akik csak néha, épp az 
őket akkor érdeklő témában tá-
jékozódnának, számukra ott az 
online felület.

Az idei aszály súlyos ká-
rokat okozott a mezőgazda-
ságnak, ami az önkormány-
zat Kodály Zoltán utca végi 
zöldségtermesztő telepére is 
hatással lehetett. Ön mit tud 
az ottani terméseredmények-
ről? Egyáltalán milyen ered-
ményességgel és haszonnal 
működik a telep? 

Nyilván ezt a szinte ember-
emlékezet óta nem tapasztalt 
aszályt, ami az idén sújtott 
minket,társulva a légköri aszály-
lyal és a tartós, roppant magas 
napi átlaghőmérséklettel, szinte 
lehetetlen küldetés öntözés nél-
kül terméssel zárn Az utcánk 
végén lévő kertészetben úgy 
gondolom gondos, szakszerű 
termelés folyik Petró Tomi irá-
nyítása alatt. A vele történő be-
szélgetésekből tudom, hogy az 
idei évben is igen gazdag volt a 
választék a konyhai zöldségek 
vetésében, ültetésében. Volt 
benne többek között sárgarépa, 
petrezselyem, hagyma - lila, fe-
hér, vörös -retek, cékla, paradi-
csom, paprika, karalábé, zeller, 
stb. a teljesség igénye nélkül. 
A fúrott kútból történő napi két-
szeri locsolásnak hála, az ott 
termelt zöldségek és konyhai 
alapanyagok néhány kívétellel 
a körülményekhez képest elfo-
gadhatóan teremtek. Így idén is 
teljesítette küldetését a kerté-
szet, sikerült egészséges alap-
anyagokkal ellátni a községi 
óvoda konyháját, sőt, néhány 
termékből még értékesítésre 
is futotta. A haszon itt inkább 
azon van, hogy az óvodában 
cseperedő gyerekek egyrészt 
helyben termelt, egészséges 
alapanyagokból készült ételt fo-
gyaszthatnak, másrészt ezekért 
nem kell pénzt adni, hiszen itt 
vannak helyben. Értékesítésre 
minimális termék kerül az óvo-
dai szükségletek kielégítését 
követően, a megtermelt javak 
hozzávetőleg 10%-a.

A képviselőtestületet évek 
óta foglalkoztatja az önkor-
mányzat tulajdonában lévő 
20 személyes autóbusz el-
adásának gondolata, ami az 
elmúlt időszakban vitákat 
szült a testület tagjai között. 
Hogy áll most a busz kérdé-
se? Ön milyen álláspontot 
képvisel ez ügyben?

Az elején kijelenthetem, hogy 
lekerült a napirendről a busz ér-
tékesítése, aminek én személy 
szerint örülök. Egy jó állapotú, 
alacsony futású buszról beszé-
lünk, ami ugyan nem fiatal már, 
de megbízhatóan működik. Van 
persze fenntartási költsége, 
mint minden járműnek és nincs 
is csúcsra járatva, de pont ezért 
lesz talán még hosszú távon is 
stabil eszköze településünknek. 
Én azt az álláspontot képvisel-
tem, hogy a mostani, abszolút 
bizonytalan világban bizony 
meg kell becsülni azt, amink 
van, mert ki tudja mikor és leg-
inkább miből lehetne pótolni, ha 
a szükség úgy hozná. Naponta 
érkeznek hírek ellátásbeli bi-
zonytalanságokról a jármű-
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gyártás terén is, sőt, vannak 
olyan modellek, melyek érté-
kesítését felfüggesztették. Ami 
pedig hosszas várakozás után 
elérhető, milyen áron? Itt is az 
egekbe szöktek az árak! Háború 
zajlik a szomszédunkban, a jár-
vány is még itt van velünk, szin-
te minden akadozik, ami eddig 
egyértelmű, avagy kézenfekvő 
volt. Becsüljük meg és óvjuk ér-
tékeinket!

Köszönöm a válaszokat.
Az interjút készítette: Né-

meth Csaba

A Tápiógyörgyei Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület eszközállománya mindany-
nyiunk biztonságát szolgálja, hiszen az 
esetleges beavatkozásoknál megfelelően 
tudjuk ellátni a lakosság vagyonvédelmét. 

A megfelelő eszközállomány bizto-
sítása érdekében igyekszünk minden 
pályázati lehetőséget kihasználni. Igaz 
a pályázati kiírások elég szűkkörűek, 
támogató pályázatot a Pest Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóságtól nyertünk 
el ebben az évben. A támogatási kategó-
riákban szerepelt az eszközbeszerzés, 
gépjármű és tűzoltótechnikai eszköz fel-
újítás, javítás, valamint szertár építés és 
felújítás. Ez utóbbi kategória már megva-
lósult az önkormányzat támogatásával, 
ezért döntöttünk úgy, hogy az első két 
kategória támogatását célozzuk meg.  A 
támogatásból 529 eFt-ot használhattunk 
fel eszközbeszerzésre, amiből 1 db ma-
gassági ágvágót és 2 db akkumulátoros 
szerszámgépet vásároltunk, valamint a 
IFA gépjármű javíttatásához 387 eFt-ot 
használtunk fel. 

Természetesen igyekszünk továbbra is 
minden pályázati lehetőséget kihasznál-
ni. Jó lenne, ha sikerülne a meglévő 34 
éves IFA tűzoltóautót lecserélni egy kor-
szerűbbre, de az ilyen célú támogatásra 
beadott pályázatunk sajnos eddig nem 
nyert. 

Ebben az évben eddig   27 riasztás 
volt, ebből

- 19  tűzeset
-  8 műszaki mentés
A tűzesetek többsége külterületen tör-

tént. A szabadtéri tűzesetek különféle 
okokból keletkeznek, legtöbbjük azonban 
emberi gondatlanságra vezethető vissza. 
Ezek a tüzek jelentős természeti károkat 
okozhatnak. Sok esetben az előző évből 
megmaradt elgazosodott növényzet fel-
számolása érdekében a terület gazdája 
szándékosan gyújt tüzet, de különös te-
kintettel kell lenni a megváltozott időjárás-
ra is, a nyári szárazságra, amikor is egy 
gépjárműből kidobott csikk okozhat tüzet.  

A tűzoltóságtól viszont nagy erőfeszí-
tést igényel, és jelentős többletköltséget 

okoz a lángok megfékezése és a tűz által 
veszélyeztetett területek védelme. A gon-
datlan magatartás veszélyes az élet- és 
vagyonbiztonságra, hiszen amíg a tűzol-
tók a szabadtéri tüzekhez mennek, addig 
érkezhet olyan bejelentés, melynél az 
emberi élet mentése lenne az elsődleges 
feladat.

A műszaki mentés kategóriájába tar-
toznak az épületkárok, építménybalese-
tek, közlekedési balesetek, természetes 
vizekben (folyó és állóvizek) bekövetke-
zett balesetek, elemi csapások (árvíz, 
belvíz, viharkár), valamint minden hason-
ló esetben élet- és vagyonmentés.   

A műszaki mentés során végrehajtan-
dó főbb feladatok az életmentés, a köz-
vetlen élet- és balesetveszély elhárítása, 
a tárgyak és anyagi javak mentése, az 
esemény által okozott további környezeti 
károk mérséklése, valamint a közúti for-
galom helyreállításának elősegítése.

Engedjék meg, hogy országos adatról 
adjak rövid tájékoztatást. A 2022 I.-III. 
negyedév adatai alapján 5600 lakás gyul-
ladt ki, amelynek során 84 ezer négy-
zetméternyi lakóterület égett le. Az első 
háromnegyed évben 849 szén-monoxid-
dal összefüggő eset miatt is riasztották a 
tűzoltókat. A lakástüzek száma az összes 
tűzhöz képest jelentős, miközben a sérü-
lések és a halálesetek száma is döntően 
összefügg a lakástüzekkel és azon belül 
a fűtéssel. 

A tüzek veszélyeit mutatja, hogy az idei 
évben eddig 443 ember sérült meg, több-
ségük füstmérgezést szenvedett, 58-an 
vesztették életüket, miközben a tűzoltók 
310 embert mentettek ki az égő épületek-
ből és 255 esetben többnyire PB. gázpa-
lackot is ki kellett menteni az épületből.

Nagyon sokan fűtenek most a megnö-
vekedett rezsiárak miatt kályhával. Felhí-
vom szíves figyelmüket, hogy  a kályha 
és a füstcső tisztítása rendkívül fontos a 
veszély megelőzése érdekében, ez kü-
lönösen a gyors lehűlési periódusokban 
és a nedves, vagy nem teljesen kiszáradt 
tüzelőanyag esetén lehet életbevágó. Ké-
rek mindenkit, hogy figyeljenek ezekre  a 

saját és családjuk biztonsága érdekében!
Advent idején és karácsonykor meg-

emelkedik a lakástüzek száma. Hama-
rosan meggyújtjuk az adventi koszorún 
lévő gyertyákat, különböző fényfüzérek-
kel díszítjük fel az otthonunkat, ezek tűz-
veszélyesek lehetnek.

A fő veszélyforrások közé tartozik az 
adventi koszorú. Fontos, hogy olyan 
koszorút válasszunk vagy készítsünk, 
amelynek a gyertyái alatt van egy-egy kis 
fém alátét. Amikor kimegyünk a szobából, 
mindig fújjuk el a gyertyákat, sose égje-
nek felügyelet nélkül. Az sem mindegy, 
hova tesszük a koszorút, a közelében ne 
legyenek éghető tárgyak.

A fenyőfa a fűtött lakásban hamar 
kiszárad, ezért nagyon könnyen meg-
gyullad és remekül ég. Éppen ezért ne 
gyújtsunk a fán gyertyát és csillagszórót. 
A karácsonyfát ne tegyük a fűtőtest kö-
zelébe, a legjobb, ha egy méteren belül 
semmi nincs. 

Az égősorokat, fényfüzéreket csak 
megbízható forrásból szabad beszerezni, 
fontos, hogy jó minőségű termékeket ve-
gyünk. Ha a fényfüzérek vezetéke elde-
formálódott vagy megtört, ne használjuk, 
mert könnyen lakástűz keletkezhet. 

Mindezeket fontosnak tartottam leírni 
azért, hogy mindenkinek boldogan teljen 
az ünnep.

Végezetül szeretném tájékoztatni a la-
kosságot, hogy az egyesület használatá-
ban lévő Batthyány úti klubházat a meg-
növekedett rezsiköltségek miatt lezártuk, 
használaton kívül helyeztük.

Köszönetet szeretnék mondani Tápió-
györgye Község Önkormányzatának az 
éves támogatásért, mellyel lehetővé te-
szik működésünket, valamint ismételten 
köszönetet mondok mindazoknak, akik 
a személyi jövedelemadójuk 1 %-ával tá-
mogatták egyesületünket.

Mindenkinek békés, boldog karácsonyi 
ünnepeket, az Újévre pedig jó egészsé-
get és sikereket kíván a Tápiógyörgyei 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület!

Sinka Gábor elnök

Tűzoltó egyesületi hírek

Vágámy József: Vigyázd a Karácsonyt!

Karácsony van, 
reményt hozó ünnepek,

a balsorsban is 
boldogok az emberek.

Egyeseknek fehér, 
amíg másoknak fekete,
jut is, nem is kenyér, 

ilyen a Karácsony ünnepe.

Van, hol egy örömdaltól 
zengnek a kórusok,

vagy gyermek kacajától 

olvadnak a jégcsapok.
Ma Karácsony van, 

földre szálltak az angyalok,
míg álmainkban 

a holt lelkek a csillagok.

A Karácsony nem változik, 
mi változunk, az emberek,
a fontosból lesz sokadik, 
csak maradjon a szeretet!

Vigyázz, hogy a Karácsony 
ne árnyalja varázsa képét,

 a gyertya, ha csak pislákol, 
veszíti az ünnepi fényét!
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2022. 12. 1-jén érzékenyítő napot tar-
tottunk az iskolában.

 Az érzékenyítés célja, a megszokottól 
eltérő állapottal, helyzettel kapcsolatban 
megértőbb, érzékenyebb környezet kiala-
kítása.

December 3-a a fogyatékkal élő embe-
rek világnapja. Magyarországon minden 
huszadik ember él mozgásszervi, érzék-
szervi, értelmi vagy kommunikációs aka-
dályokkal. Befogadóbb társadalomra van 
szükség, hogy a sérült emberek ne érez-
zék kirekesztve magukat.

Ezt a fajta szemléletváltást gyermek-
korban kell kezdeni. Így válhatnak elfo-
gadó felnőttekké. Fontosnak tartottuk, 
hogy a gyerekek, közvetlen tapasztalatok 
megélésével, saját élményen keresztül 
váljanak nyitottabbá a befogadásra, elfo-
gadásra. Tapasztalják meg saját határai-
kat, korlátaikat. Cselekvésbe ágyazottan 
történjen, mert ennek van a legnagyobb 
hatása. 

Az alsó tagozatosok az 1., 2. órában 
különböző foglalkozásokon vettek részt. 

Volt sötét szoba, ahol fehér bottal kellett 
tájékozódniuk, lencseválogatás „vakon”, 
ismerkedtek a Braille írással, majd kerek-
esszékkel, mankóval, járókerettel közle-
kedtek az aulában kialakított akadálypá-
lyán. Az osztálytermekben kipróbálták a 
szájjal-lábbal festést, rajzolást, színezést. 
Ugyanebben az időben a felső tagozato-
sok a témához kapcsolódó filmeket néz-

tek, és szájjal-lábbal festettek. Köszönet 
a foglalkozások lebonyolításában segítő 
Szabó Tündének, Turóczi Annamáriának 
és osztályának (6.a), valamint mindenki-
nek, aki bármilyen formában hozzájárult 
a nap sikeréhez. Az iskolai programok-
hoz illeszkedve, a délelőtt folyamán 11 
hallássérült tanuló és 5 nevelő érkezett 
a Hallássérültek Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézményéből Buda-
pestről. 4 helyszínen tartottak interaktív 
foglalkozásokat a györgyei diákoknak és 
a nagycsoportos óvodásoknak. A jelnyelv 
rejtelmeivel ismertették meg tanulóinkat. 
A foglalkozások után közös daltanulás 
következett jelnyelven, majd két jelkórus 
fellépése. Megható, maradandó élmé-
nyeket nyújtó perceket élhetett át minden 
jelenlévő. Hálás köszönetünket fejezzük 
ki mindazoknak a támogatóknak, akik 
anyagi segítségükkel hozzájárultak ven-
dégeink utaztatásához, ezáltal a délelőtt 
színesebbé, tartalmasabbá tételéhez. 

Név szerint: 

Tápió Völgye Közhasznú Alapítvány
Molnár Zsolt és családja
Nyeste Henrietta és családja 
Szülői Munkaközösség
az 5. a osztály 
a 3. a osztály 
Köszönjük Polgármester Úrnak a ven-

dégek ebédmeghívását és az utaztatá-
sukhoz biztosított önkormányzati buszt.

Szabó Erika, Katona Gizella
szervezők

2022. november 23-25-ig iskolánk 7.a 
osztálya a zánkai Erzsébet táborba járt. 
Első alkalommal nyerte meg iskolánk a 
pályázatot. 

Nagy izgalommal vártuk a táborba ér-
kezést, ahol kedves fogadtatásban volt 
részünk. Csodálatos programok, valamint 
nagyon finom ebéd várt ránk. Első nap 
már a sportcsarnokban kezdtünk remek 
csapatépítő feladatokkal. A szállás na-
gyon szép, rendezett volt. Nagyon tetszett 
nekünk, hogy volt terasz. Első este soká-
ig fennmaradtunk, másnap már aludtunk, 
mint a bunda. Másnap reggeli után lézer-
harcra mentünk, majd lesétáltunk a Bala-
tonhoz az osztállyal. Gyönyörű kilátás volt, 
amit senki nem felejt majd el. Délután a 
Fővárosi Nagycirkusz műsora volt látható. 
Az egyik fő program volt a korcsolyázás, 
mindenki nagyon élvezte, és nagyon szép 
emlék marad! Este Oláh Gergő adott kon-
certet, aki igazán jó hangulatot csinált. A 
koncert után mindenki ajándékcsomagot 
kapott.

    Nagyon jó élmény volt, és szép em-
lék marad! Köszönjük Tündi néninek, hogy 
megpályázta és elvitt minket, Zsuzsa néni-
nek pedig a kíséretet! 

Vidra Panna és Kincses Lili 7.a

Évek óta színesítik műsorukkal is-
kolánk negyedikesei az Idősek Nap-
ja programját.

Idén sem volt ez másképp,a 
gyerekek izgatottan készültek 
erre a napra,hiszen szinte mind-
egyiküknek volt a a nézők között 
nagymamája,nagypapája.

Olyan népdalokkal tették vidá-
mabbá a délutánt,melyet a vendé-
gek is jól ismertek,és együtt dúdol-
tak velük.

Verseik könnyeket csaltak a sze-
mekbe, hisz arról szóltak, milyen 
fontosak mindannyiunk számára 
idősebb hozzátartozóink.

De ne felejtsük: az Idősek Napja 
nem lehet soha csak egynapos ün-
nep!

Az idősek megbecsülését, a velük 
való törődést építsük be minden-
napjainkba! Miért? Mert sokat tet-
tek azért, hogy a mi életünk szebb, 
gondtalanabb, nyugalmasabb le-
gyen.

Jó egészséget kívánunk 
mindannyiuknak!

4.a-4.b osztály és osztályfőnökeik

„Mindannyian mások vagyunk”

Zánkai tábor Idősek napja
Évek óta hagyomány, hogy az alsó ta-

gozatos gyerekeknek szervezünk ősszel 
egy színházlátogatást. Idén nagyon vártuk 
már, hogy láthassuk a felújított Szigligeti 
Színházat is. Régi pompájában tündökölt, 
ami már belépéskor egy olyan hangulatot 
teremt, amit egy mozi vagy egy TV műsor 
soha nem adhat vissza. Pintér Irén kollé-
ganőnk gondos szervezésének köszönhe-
tően végül eljutottunk, és bízunk benne, 
hogy a gyerekeknek nagy élményt szer-
zett nem csak a szép új színház, hanem 
Csukás István Ágacska című mesejátéka 
is. 

A felső tagozatosok sem maradtak szín-
házi élmény nélkül. Fontos számunkra, 
hogy tanulóink megismerjék a színház 
hangulatát. Egy volt diákunk az abonyi 
FALKA (Fiatalok Alkotói Közössége 
Abony) amatőr színtársulat tagja. Tavaly 
a Hotel Menthol című musicalt mutatták 
be, amit a nyolcadikosaink láttak, idén 
néhány hetedikes diákkal a Katarzis című 
pszichodrámát, majd több, mint 40 felsős-
sel és szüleikkel a népszerű Mamma Mia 
előadás feldolgozását, az Our last summer 
című musicalt néztük meg. Nagyon várjuk 
a következő produkciót is. 

Miskolcziné Muzsalyi Éva,
Juhászné Ulviczki Zsófia

Színházlátogatások
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Az idei évben az egészségügyi helyzet 
javulásása után ismét teljes értékű taní-
tást/szakmai munkát tudunk végezni. 

Január hónapban a szokásásos féléves 
vizsgákat tartottuk meg. A tanév végéhez 
közeledve tavaszköszöntő hangversenyt 
szerveztünk május hónap elején. A szép 
színvonalú hangverseny műsorában 
egyéni és kamarazenei produkciók is vol-
tak. 

Május hónapban hangszeres bemutatót 
szerveztünk a helyi óvodásoknak együtt-
működve az óvodapedagógusokkal. Min-
den évben két alkalommal szervezünk 
kisebb hangversenyt az óvodásoknak, 
hogy megismerkedhessenek a Zeneisko-
lával és hogy kedvet kapjanak a zeneta-
nuláshoz.  

A június hónap a szokásos tanév végi 
feladatokkal és adminisztrációs munkák-
kal  telt el. Az iskola kis fúvószenekara a 
hagyományoknak megfelelően ismét sze-
repelt az Általános Iskola tanévzáró ese-
ményén. 

A 2021-2022-es tanév végén 5 diákunk 
került be a györgyei Ifjúsági Fúvószene-
karba, ami az utóbbi évek legnagyobb 
szakmai eredménye. A visszajelzések 
alapján elmondhatjuk, hogy sikeresen 
helyt állnak a nagyobbak között a heti pró-
bákon és a különböző fellépéseken. 

A július végi falunapon ismét lehetősé-
get kaptunk, hogy az iskola kis fúvósze-
nekara  szerepelhessen.  A filmzenék vi-
lágából válogatva részletek hangzottak el 

a Star Wars, a James Bond, az Amerika 
kapitány, és a Mission Impossible című fil-
mekből. A félórás műsort a közönség vas-
tapssal jutalmazta. A diákok közül többen 
kétszer-háromszor is színpadon voltak, 
mint a táncosok,vagy mint az Ifjúsági Fú-
vószenekar tagjai. 

A nyári pihenő után szeptember hó-
napban ismét elindult a tanítás. Az idei 
tanévet ismét 60 tanulóval kezdtük meg. 
Némethné Fekete Fanni tanárnőt az idén 
is Sóki Ferenc tanár úr helyettesíti, foly-
tatva a tavaly megkezdett munkáját. Az 
idei tanév egyik újítása, hogy az Általá-
nos Iskola 4-5. osztályos tanulóiból egy 
kisebb, 10 fős mini zenekart alakítottunk 
kétlépcsőssé téve az iskolai zenekari 
utánpótlásnevelést.  Fő célunk, hogy mi-
nél korábban megismertessük a gyereke-
ket a közös zenélés szépségével és kü-
lönlegességével. 

November 25.-én ismét az helyi óvo-
dásoknak szerveztünk hangversenyt. A 
fél órás koncerten duók, zongora négyke-
zesek, és zongorakíséretes produkciók is 
elhangzottak, valamint a zenekar is elját-
szott 3 művet. 

December 21.-én szerdán 17 órakor 
tartjuk karácsonyi hangversenyünket a 
Zeneiskola épületében, ahová várjuk a 
fellépő diákok szüleit és az érdekődőket. 

Kiss Bálint

Művészeti Iskolai hírek a 
2022-es évből

A Tápiógyörgyei Diákokért Egyesület 
minden tanév végén osztályonként egy 
tanulót megjutalmaz szorgalmukért, ma-
gatartásukért, tanulmányi eredményükért.

Idén Budapestre utaztunk, ahol elő-
ször az Országházat látogattuk meg, 
Gyönyörű termeket, szobrokat, motívu-
mokat láthattunk, és megcsodálhattuk 
a koronázási jelvényeket. Egy kedves 
idegenvezetőhölgy vezetett minket kör-
be, nagyon sok érdekességet hallhattunk 
tőle.

Ezután a Gyermekvasúthoz indultunk, 
ahol nagyon finom ebédet kaptunk, és 
megnézhettük a tábort, ahol a ’gyerek-
vasutasokat’ képezik. Különleges élmény 
volt látni, hogy a gyerekek hogyan látják 
el a különböző feladatokat, pl. ők a pénz-
tárosok, kalauzok. Majd a kisvasúttal el-
utaztunk a János-hegyi Libegőhöz, ahol 
némi izgalom mellett csodás kilátásban 
volt részünk.

A programot a szelei cukrászdában 
zártuk, ahol finom fagyit ehettünk.

Budapest egy csodás város, nagyon 
örültünk, hogy ott járhattunk!

Köszönjük az Egyesületnek, és 
kísérőanárainknak: Izsold Dénesnének 
és Varró Gábornénak!

A jutalmazott tanulók névsora:
Naggyőr Milán, Dömők Laura, Hudy 

Georgina, Sándor Réka, Zbornik teodor, 
Debre Szilárd, Böcsödi-Hoffmann Emese, 
Tafesh Rawan, Gyivák Alex, Magdics-
Kovács Kristóf, Kincses Lili, Farkas Réka, 
Kamuti Csanád, Nyeste Balázs, Csák 
Evelin, Kovács Zsófia

A cikket írta: 
Kincses Lili és Farkas Réka

Egyesületi kirándulás 2022

Mint minden évben, idén is megrendezés-
re kerültek október első hetében az Állatok 
világnapjához kapcsolódó vetélkedők az 
iskolában. Kiemelkedően fontosnak tartjuk, 
hogy a tanulóknak ne csak az ismereteik 
és tudásuk gyarapodjon a tanulmányaik 
során, hanem megfelelő tájékozottságot 
szerezzenek a fenntartható állatvédelemről 
is. Ebben a tanévben új ötletet alkalmaztunk 
és egy délutáni játékos verseny formájában 
mérhették össze a gyerekek a tudásukat. A 
versenyt külön szerveztük meg az alsó és 
a felső tagozatban. A felsős tanulók osztá-
lyonként vetélkedtek. Alsó tagozatban pedig 
osztályonként két-két csapat indult, hogy 
próbára tegye ismereteit az állatvilággal és 
az állatvédelemmel kapcsolatban. A játékos 
feladatok megoldása és az eredményhirde-
tés után minden résztvevő ajándékot kapott, 
és a dobogósóknak egyéb meglepetésekkel 
is készültünk. Remek hangulatú délutánt töl-
töttünk el. A gyerekek is és mi is rengeteg 
élménnyel gazdagodtunk. 

Barabás Lilla

Iskolánk küldöttei, Kiss-Szabó Nóra és 
Lovas Lotti,8.b osztályos tanulók, részt 
vettek a megyei Diákparlamenten, ami 
idén online formában tartottak meg. Sok-
sok érdekes, tényleg a gyerekeket érintő 
javaslat hangzott el. amiket megszavaztak 
a diákok továbbításra a z országos talál-
kozóra. Ezt követően megválasztották 
a megyei küldötteteket, és az országos 
Diáktanács tagjait. Igazán hasznos ta-
pasztalatokat szereztek a lányok, amiket 
a legközelebbi iskolai DÖK gyűlésen meg-
osztanak a többiekkel.

Varró Gáborné DÖK segítő tanára

Nyolcadikosaink az okt.23-i megemlé-
kezésen.

Iskolánk tanulói tartalmas műsorral ké-
szültek a Megemlékezésre. A szereplés-
re Varró Gáborné és én készítettem fel a 
tanulókat!

Dömőkné Miló Mária 8.a osztályfő-
nöke

Iskolánkban az október 6. ARADI 
VÉRTANÚKRA emlékezés is fontos sze-
repet kap. Erre is a két nyolcadik osztály 
készült fel.

Iskolai 
ünnepségek

Állatok világnapja

Diákparlament
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Advent a boldog várakozás ideje, meg-
érkezni és türelemmel várakozni.  Mindez 
egyszerűnek tűnik, de a nyüzsgő és rohanó 
világban nehéz megvalósítani, mert elfoglal-
nak bennünket a hétköznapok feladatai, kö-
telezettségei, csak nehezen vagyunk képe-
sek a megállásra, az odafigyelésre. Lelkünk 
mélyén nyugalomra, szeretetre vágyunk, a 
másokért, szeretteinkért való tenni akarás 
tölti be a szívünket. A mini bölcsődében és 
óvodában az adventi hetek a karácsonyo-
zás, az év legszebb időszaka. Elmélyülünk, 
átgondoljuk a mindennapajainkat, többet 
foglalkozunk a szeretettel, a családdal az 
otthon melegével. Fontosabbá válnak azok 
a dolgok, amelyek mellett a szürke hétköz-
napokon átsiklunk rohanó életmondunk mi-
att. Ezeket az értékeket palántáljuk gyerme-
keinkben, hogy felnőve igazi belső értékké 
válhassanak.

November végén adventi, karácsonyi 
díszbe öltöztetjük az intézményünket, a 
gyermekekkel közösen adventi koszorút ké-
szítünk. Az intézmény dolgozói és a szülők 
szorgalmasan készülnek az adventi vásárra, 
ahol szebbnél szebb karácsonyi, adventi dí-
szek, tárgyak, csemegék kerülnek eladásra 
az óvodai és a Tápió-völgye Alapítvány által 
szervezett rendezvényen. A vásárra a Nagy-
középső csoportos gyermekek Karácsonyi 
álom c. zenére hópihék táncával készülnek. 
Az aventi koszorúnál 2022. december 04-én 

vasárnap délután a 2. gyertyát gyújtjuk meg, 
ahol a mini bölcsődés és óvodás gyerme-
kek dalai, nagycsoportos gyermekek verse, 
valamint Kisné Cselei Mária óvodapedagó-
gus édesanyja Cselei Gáborné: Advent c. 
versének elmondásával tesszük az ünnepet 
meghitté. A gyertyagyújtást követően a gyer-
mekek nagy-nagy örömére a Mikulással is 
kocoghatnak. December 06-án minden kis-
gyermek személyesen is találkozhat a Miku-
lással, akit versekkel, dalokkal köszöntenek. 

Az ünnepi készülődés napjaiban a tevé-
kenységek kiválasztásánál figyelembe vesz-
szük a gyermekek életkori sajátosságait, 
érdeklődését és fejlettségi szintjét, ezáltal 
fejlődjön értelmi, érzelmi, szociális- és kom-
munikációs képességük. (Díszek készítése, 
mézeskalácssütés, gyertyaöntés, mesék, 
zenék hallgatása, gyümölcsfaág virágozta-
tása, Luca búza ültetése, ismerkedés népi 
időjóslással szokásokkal….) 

A gyermekek szabadjátékukban is meg-
jelenítik a karácsonyvárás pillanatait: sü-
tés-főzés, vendégség, díszítés stb… Az 
ünnepvárás pillatanait, az együttjátszás 
az együttmunkálkodás, a közösen átélt 
együttes élmények és természetesen az 
álmodozás teszi izgalmassá és örömtelivé 
számunkra. Feladatunknak tartjuk, hogy 
gyermekeink megtapasztalják mennyire 
fontos és nagyon jó érzés másoknak örömet 
szerezni, időseket tisztelni ezért a korábbi 

évekhez hasonlóan a Községi Gondozási 
Központ lakóinak is eljátszuk „kis Jézus szü-
letésének” történetét, bízva abban, hogy ha 
csak egy rövid időre is a gyermekek játéka 
örömmel, boldogsággal tölti el az idős beteg 
néniket és bácsikat. 

A hagyományainkan megfelelően, 2022. 
december 20-án a szépen feldíszített, aján-
dékokkal megtelt karácsonyfa körül a nagy-
csoportos hittanos gyermekek óriás bábok-
kal a „kis Jézus születésének” történetét 
elevenítik fel, majd ezt követően a bölcsődés 
és óvodás gyermekek dalokkal és versekkel 
kedveskednek a meghívott vendégeinknek. 
Minden rendezvényeinket, programjainkat 
csak támogató partnereinkkel közösen tud-
juk megvalósítani. Ezúton szeretném meg-
köszönni Nagyné Bíró Adriennek a Szülői 
Szervezet vezetőjének, tagjainak és minden 
kedves támogató szülőnek, a Fenntartónak 
az aktív együttműködést, támogatást. 

Az intézményünk dolgozói nevében 
községünk valamennyi lakójának kívánok 
örömteli adventi várakozást kegyelmekben 
gazag, békés, áldott ünnepeket, 2023-ra 
boldog új esztendőt! 

„A fenyőfán gyertya ég, ragyog minden 
ágon

szívünkben a szeretet színaranyt varázsol.”

Lesták Péter Jánosné intézményvezető

Adventi várakozás a Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsődében

2022. október 10-én a Szegedi Tudo-
mányegyetem Szent-Györgyi Albert Orvos-
tudományi Karának 10 hallgatója a Kastély-
kert Óvoda és Mini Bölcsődében Teddy Maci 
napot tartott. Az intézmény minden csoportja 
részt vett a három állomással rendelkező 
foglalkozáson. Bemutattuk a háziorvosi ren-
delő eszközeit, röntgenképeket és vizsgálati 
módszereket, majd a műtő rejtelmeibe is be-
vezettük a bölcsődéseket és óvodásokat.

A rendelőben a gyermekek megvizsgál-
hatták plüssállataikat, gyógyszert és injek-
ciót is adhattak be nekik. Külön élmény volt 
a kisgyermekek számára, mikor a kisállatok 
fonendoszkópos vizsgálata után a saját szív-
dobogásuk meghallgatására került sor. A 
műtőben zöld ruhába beöltözve plüssmacik 
szerveit néztük meg, megbeszéltük, hogy 
melyik mire való és hol található meg ben-
nünk az adott szerv. A képalkotó vizsgálatok 
közül a röntgennel ismerkedtünk meg, ahol 
röntgenképek elemzésével megállapítottuk a 
kisállatokban a sérülés helyét, hogy a példá-
ul „törött végtagot” megfelelően elláthassuk.

Célunk a programmal az, hogy a fehérkö-
peny-szindróma tüneteit enyhítsük, a gyere-
kek bátrabban menjenek orvoshoz, ne fél-
jenek a vizsgálatoktól. Megismerték melyik 
eszköz mire való, a szerveink működését, és 
hogy miként tudunk az egészségünkre már 
kisgyermekkorban is minél jobban odafigyel-
ni. Fontosnak tartjuk minél több vidéki óvo-
dába eljuttatni a Teddy Maci Kórházat, mivel 

egy nagyon hasznos és izgalmas program a 
gyerekeknek, akár egy családi nap keretein 
belül is. A foglalkozás közben öröm volt látni 
a gyerekek érdeklődését, bátor és őszinte 
kérdéseikre szívesen válaszoltunk. Mindez 
megerősített minket abban, hogy a óvodás 
korosztály egészségnevelésére érdemes ki-
emelt hangsúlyt fektetni. A foglalkozás végén 
mindenki mosollyal az arcán búcsúzott el.

A gyerekek biztosítottak minket arról, hogy 
nem fognak félni egy következő orvosi ta-
lálkozáskor, hiszen beleláttak, hogy hogyan 
zajlik egy-egy vizsgálat vagy éppen műtét. 
Úgy gondoljuk, hogy ennek köszönhetően 
könnyebben alkalmazkodnak majd különféle 
egészségügyi helyzetekhez a valóságban. 
Bízunk benne, hogy a gyerekek jó érzéssel 
emlékeznek majd vissza a plüssállatok vizs-
gálatára és gyógyítására. Számunkra pedig 
külön élmény, hogy hozzá járulhatunk a böl-
csődés és óvodáskorúak egészségtudatos-
ságának fejlesztéséhez.

Kamuti Harmat és Lesták Fanni

Teddy Maci nap a Kastélykert Óvoda és 
Mini Bölcsődében

Cselei 
Gáborné: 2022 
Karácsonyára

Valakire mindig várunk, 
valamire mindig vágyunk, így

Karácsony táján hófehér
lesz minden álmunk. 

Valahol a nagyvilágon
elmarad a szép Karácsony

szirénák zaja töri meg a csendet
anyja ölében, félve bújik

meg a gyermek. 
Lerombolt házak, fogytán

az életem, valahol mindig sírnak,
szándd meg őket Istenem!

Valahol a nagyvilágon
gyönyörű lesz a Karácsony,

kitárnak ajtót, ablakot, 
ott csendesek az éjjek és nappalok. 

Béke van és áldás, az áldás 
kegyelem, ők mindig kacagnak, 

de jó nekik Istenem!
Legyen ma az egész világon
boldog, békés a Karácsony, 

és legyen áldott a suttogó remény
anyák ajkán a szó,

gyere kicsim ne félj!
Jöjj béke angyala, jöjj!

Hárfádon játsz örömzenét,
és a szeretet fénylő terein

táncoljatok, ezüstös hópihék!



Közélet, kultúraDECEMBER 9. OLDAL

Márton nap a 40 napos karácsonyi böj-
töt megelőző utolsó nap, amikor a jóízű és 
gazdag falatozó, vigasság megengedett. 
Az újbor megkóstolása, finom ételek fo-
gyasztása már önmagában jó hangulatot 
teremt. 

Immár hagyománnyá vált az óvodában 
és a bölcsődében a Márton nap megün-
neplése. Nem lenne teljes az ünnep elő-
készülete az alkotás öröme nélkül. En-
nek keretében a felvonulás előtti órában 
kreatívkodtak a szülők és a gyermekek. 
Egy hetes előkészület előzte meg ezt a si-
keres napot. A bölcsődében az előző na-
pokban a gyermekek már ráhangolódtak 
az ünnepre, libás játékokkal, énekekkel, 
Márton történetének megismerésével. 

Az egész héten tanultakat örömmel 
elevenítették fel a gyerekek délután a 
szülőknek.  Márton napi libák vattapama-
csok ragasztásával, egy előre megrajzolt 
liba formára készítették el a kicsik, majd 
kukoricaszemekből is kirakták, ami a cso-
portszobák falára kiállításra is kerültek. 
Papírlibás lámpást a szülők készítették, 

amelyben egy led izzó utánozta a gyertya 
lángját. 

Sötétedés után bekapcsolták a lámpá-
saikat és Márton-napi fénymenettel, ének-
szóval zárták az óvodások, bölcsődések, 
szülők, testvérek a délutánt. A kis fények, 
az énekhang hangulatosan járta át az 
intézmény udvarát és a kis falunk utcáit. 
Visszaérve finom zsíroskenyér, tea, süte-
mény várta a gyermekeket. 

A közös programok ereje, mindig hatá-
sos, értékkövető.

„Lámpa, lámpa, fényes lámpa,
fényed, szívemet bejárja, 
viszlek ünnepelve
víg énekre kelve.”

A jó hangulatú hosszú, tartalmas dél-
után végeztével mosolygós arcú kisgyer-
mekek vitték haza a lángot otthonaikba. 

Szarvasné Balogh Zsuzsanna 
kisgyermeknevelő 

Márton nap megünneplése a 
Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsődében

Iskolánkban az ősz legfontosabb témája, 
főként a hetedikes, nyolcadikos diákoknak 
a pályaorientáció, a pályaválasztás. Fon-
tosnak tartjuk, hogy minél több információt 
szerezhessenek diákjaink a továbbtanulás-
ról, a szakmákról. 

Október elején Budapestre utaztak a 
„nagyok” a Szakmázz! 2022 Pályaválasz-
tási Kiállításra, majd a Szolnoki Szakmai 
Labirintusban ismerkedhettek diákjaink a 
Szolnoki Szakképzési Centrum iskoláival, 
a szakképzési kínálattal. 

Iskolánkban október végén pályaorien-
tációs napot szerveztünk, ahol kicsik és 
nagyok különböző szakmákkal ismerked-
hettek. A kisebbek közül volt, aki a helyi 
lovardába vagy a panzióba látogatott el, 
volt, akik játékosan ismerkedtek különböző 
foglalkozásokkal. A nagyobbak betekintést 
nyerhettek a szolnoki Jendrassik Gépipari 
Technikum, a nagykátai Damjanich János 
Gimnázium és az abonyi Kinizsi Pál Gim-
názium életébe, a Rendőrség munkájába. 
A 7.- és 8. évfolyamosok a Szolnoki Iparka-
mara interaktív továbbtanulási tájékoztató-
ján vettek részt. 

A végzőseink lehetőséget kapnak részt 
venni a környékbeli középiskolák nyílt nap-
jain, valamint a felvételi előkészítő foglalko-
zásokon, az iskolai előkészítők mellett. 

November végén tartottuk iskolánkban 
a szokásos őszi pályaválasztási szülői 
értekezletet, melyre természetesen a két 
végzős nyolcadikos osztály szülőit invi-
táltuk meg. Előadóként két vendéget hív-
tunk meg, akik a szülőket ellátták hasznos 
információkkal a továbbtanulásról. A két 
meghívott vendég egyike az Arany János 
Programot mutatta be, melynek előnyeit 
már több györgyei diák is élvezi. A másik 
vendégünk a Rózsa Imre Technikum ta-
náraként beszélt a saját iskolája mellett a 
Szolnoki Szakképzési Centrum iskoláiról, 
az ottani képzésekről és általánosságban a 
különböző iskolatípusokról. 

Vendégeinknek köszönhetően értékes 
információkkal gazdagodtak a szülők, és 
remélhetőleg segítséget kaptak a tovább-
tanuláshoz. Végezetül megbeszéltük a pá-
lyaválasztással kapcsolatos legfontosabb 
teendőket, dátumokat.

A nyolcadikosok a szükséges informáci-
ókkal és remélhetőleg a megfelelő tudással 
felvértezve választhatják ki a nekik tetsző 
középiskolákat és indulhatnak neki a janu-
ári felvételi vizsgának.

Inges Szilvia pályaválasztási felelős, 
Juhászné Ulviczki Zsófia

munkaközösség-vezető

Pályaválasztási 
programok az 
iskolánkban

A Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde, 
valamint a Szülői Szervezet által 2022. 
november 19-én már negyedik alkalom-
mal került megrendezésre a Márton-na-
pi jótékonysági-est, vagy ahogy sokan 
emlegetik, a Liba-bál. Az est folyamán 
megtekinthettük a nagy-középső cso-
portos óvodások libás-népi játékok című 
előadását, ezt követte a vacsora, majd 
kezdetét vette a bál. Éjfélkor tombola-
húzás színesítette a programot, ahol 
sok értékes nyereményt sorsoltunk ki. 
A zenét Mezei Ferenc szolgáltatta. El-
mondhatom, hogy remekül sikerült a bál. 
A befolyt összeget a Kastélykert Óvoda 
és Mini Bölcsőde udvari KRESZ pálya ki-

alakítására fordítjuk, mely remélhetőleg 
tavasszal vagy a kora nyári időpontban 
meg is tud majd valósulni.

Megragadnám az alkalmat és itt az 
újságban is szeretném megköszönni 
mindenkinek az önzetlen segítségét, fel-
ajánlását, sütemény felajánlását, támo-
gatójegy vásárlását, bármilyen formában 
történő támogatását, amellyel a Liba-bál 
bevételéhez hozzájárult! 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és si-
kerekben gazdag új évet kívánok!

Nagyné Bíró Adrienn
Óvodai Szülői Szervezet elnöke

Márton-napi Jótékonysági est
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Név Születési év Lakcím Elhunyt

Kiss Miklós 1941 Szentháromság tér 6. 2021.11.23

Szivos István 1966 Pataki J. u. 9. 2021.11.21

Barta Károly 1953 Szilvási út 26. 2021.11.04

Gömöri Andrásné 1934 Szentháromság tér 6. 2021.11.28

Padla Gábor 1970 Kovács J. u. 68. 2021.11.25

Nagy Ede 1945 Attila u. 25. 2021.12.03

Dömők Béláné 1934 Gagarin u. 5. 2021.12.10

Zala László 1955 Csillag u. 4. 2021.12.11

Mucsinyi András László 1946 Szilvási út 6. 2021.12.10

Róka Károly 1976 Attila u. 22. 2021.12.18

Petényiné Hamar Márta 1960 Rét u. 37. 2021.12.27

Balogh Erzsébet 1959 Táncsics M. út 1. 2021.12.27

Filkóházi László Mihályné 1954 Táncsics M. út 1. 2021.12.28

Mészáros Istvánné 1937 Pataki J. u. 21. 2022.01.12

Kis József 1962 Kossuth u. 8. 2021.12.26

Bertus Imréné 1935 Ady E. út 8. 2022.01.27

Heüsz Mihály 1976 Jókai u. 9. 2022.01.11

Asztalos József 1953 Gesztenyesor u. 18. 2022.01.14

Horváth Lászlóné 1954 Őrház 42. 2022.01.21

Klement István 1947 Deák F. u. 54. 2021.11.30

Csehi Mihályné 1938 Kandel H. út 10.. 2022.01.28

Sáska Árpád János 1956 Dózsa Gy. út 30. 2022.02.04

Mergyes János 1952 Dózsa Gy. út 96. 2022.02.15

Jakab Sándorné 1945 Kisfaludy u. 4. 2022.02.13

Faragó Jánosné 1939 Toldy F. u. 3. 2022.02.11

Pelyhe Jánosné 1932 Deák F. út 21. 2022.02.23

Lakatos Jánosné 1936 Kodály Z. u. 4. 2022.02.25

Acsai Sándorné 1938 Táncsics M. út 1. 2022.03.03

Kovács György 1951 Táncsics M. út 1. 2022.03.09

Kosaras Ferenc Andrásné 1941 Wesselényi u. 8. 2022.02.13

Szinok Sándorné 1936 Budai N. A. u. 24. 2022.03.17

Dömők Józsefné 1942 Mária u. 4. 2022.03.17

Dömők Jánosné 1931 Pataki J. u. 60. 2022.03.18

Simkó László 1953 Szilvási út 21. 2022.03.25

Vágó Istvánné 1931 Zrínyi M. u. 23. 2022.03.28

Ulitz Tibor József 1962 Táncsics M. út 1. 2022.03.17

Molnár Géza 1958 Kandel H. út 2. 2022.01.13

Bódi Sándor Béla 1945 Kisfaludy u. 31. 2022.03.25

Mozsár István 1959 Szövetség u. 3. 2022.04.08

Név Születési év Lakcím Elhunyt

Vágány József 1941 Rét u. 21. 2022.04.10

Varga Anna Katalin 1955 Táncsics M. út 1. 2022.04.16

Miskolczi Istvánné 1937 Táncsics M. út 63. 2022.04.20

Somogyi Ildikó Mária 1957 Táncsics M. út 1. 2022.04.28

Dánffy Ferenc 1944 Tabán u. 18. 2022.05.23

Gutai Antalné 1930 Szentháromság tér 6. 2022.05.27

Vágóné Miskolczi Piroska Ilona 1954 Jókai u. 2/A. 2022.05.26

Kelemen Julianna 1942 Gagarin u. 8. 2022.06.13

Mészáros Jánosné 1934 Kürt u. 23. 2022.06.14

Nagy István 1961 Vásár u. 7. 2022.06.02

Makkai Sándorné 1957 Damjanich u. 44. 2022.06.18

Bai János László 1973 Lehel u. 18. 2022.07.01

Flórek János Istvánné 1954 Arany J. u. 6. 2022.07.10

Vágó Balázsné 1934 Csokonai u. 19. 2022.07.13

Gál Józsefné 1942 Rét u. 9. 2022.07.11

Ágoston Ferencné 1934 Kandel H. út 17. 2022.06.04

Faragó Csaba Béláné 1944 Pataki J. u. 13. 2022.07.21

Vágó János Bence 1993 Szilvási út 46. 2022.07.21

Nagy Pál Zoltán 1969 Hantos tanya 5. 2022.08.01

Varga József 1957 Jókai u. 25. 2022.08.06

Borek Mihály 1940 Damjanich u. 24. 2022.08.30

Tóth Józsefné 1942 Wesselényi u. 7. 2022.08.26

Suba Istvánné 1938 Arany J. u. 7. 2022.09.03

Dizseri Eszter 1953 Táncsics M. út 1. 2022.09.08

Hankó Ioan 1949 Szőlő u. 15. 2022.08.31

Szabó Józsefné 1955 Zrínyi M. u. 24. 2022.09.23

Valkó Katalin 1955 Táncsics M. út 1. 2022.09.15

Gál László 1957 Gesztenyesor u. 3. 2022.09.27

Varró József 1958 Katona J. u. 3. 2022.09.28

Lakatos Pál 1953 Deák F. út 50. 2022.10.18

Füle Mihály 1952 Dózsa Gy. út 32. 2022.11.04

Vágány Józsefné 1939 Gagarin u. 1. 2022.11.04

Mihálkovics Györgyné 1942 Damjanich u. 22. 2022.11.08

Végh István Kálmán 1954 Kisfaludy u. 18. 2022.11.15

Lesták Dezsőné 1928 Deák F. út 12. 2022.11.15

Bakó László 1958 Bercsényi u. 11. 2022.11.18

Miló Sándor 1935 Rákóczi u. 5. 2022.11.24

Hugyik János 1955 Pataki J. u. 63. 2022.11.29

Kuli Béla 1957 Táncsics M. út 1. 2022.11.26

Elhunyt tápiógyörgyei lakosok - 2021. 12. hó - 2022. 11. hó

Bódi Sztella Mercédesz Bódi Nikoletta 2021.12.26

Kerekes Natália Papp Szabina 2021.12.27

Nyitrai Gréta Gazdag Marianna 2021.12.27

Togyela Olivér Gönczöl Anikó 2022.01.27

Wusching Julianna Vadasi Krisztina 2022.02.10

Balogh Norina Bozsik Mariann 2022.02.19

Burai Bálint Burai Bianka Sarolta 2022.02.22

Tóth Nolen Tóth Andrea Tünde 2022.02.26

Rékasi Noel Szakadáti Vivien 2022.03.29

Győrvári Dávid Károly Schlaffer Margit 2022.04.16

Győrfi Liza Bíró Brigitta 2022.05.08

Páll Attila Kristóf Lencsés Alexandra 2022.05.24

Apró Noel Bedics Erzsébet 2022.06.22

Apró Szofi Bedics Erzsébet 2022.06.22

Hazadi Fanni Gréti Kis Tímea 2022.07.04

Nemes Csaba Nemes Margit Margaréta 2022.07.07

Pataki Milán Manó Bognár Vivien Alexandra 2022.07.24

Vlász Melani Németh Barbara 2022.07.25

Fekete István György Farkas Csilla 2022.08.04

Gazsi Levente Márk Thassy Benigna Klaudia 2022.09.02

Vaprezsán Lili Evelin Hegedűs Klaudia 2022.09.04

Czifra Lilien Völgyi Tímea Mária 2022.09.24

Czifra Levente Völgyi Tímea Mária 2022.09.24

Fehér Zoé Emma Takács Melinda 2022.10.02

Árva Léna Hanna Csonka Veronika 2022.11.08

Simoncsik Teodor Lipták Anita 2022.11.18

Születések 2022.
Név Anyja neve Született Név Anyja neve Született
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Fúvószenekar fejlesztése új hangszerek beszerzésével
Egyesületünk az elmúlt években 

több pályázati felhívásban részt vett, 
támogatásból megújult a székhelyün-
kül szolgáló zeneiskola épületének 
külseje, valamint testvértelepülési 
támogatásból annak belseje is. Idén 
hangszerállományukat bővítettük a 

Magyar Falu Program Falusi Civil Alap 
felhívásának köszönhetően, melynek 
keretében 2 000 000 forint támogatás-
ban részesültünk. Beszerzésre kerül 2 
db Bach TR450 Bach trombita, vala-
mint 2 db Besson BE-165 4 ventiles, 
ezüstözött Student eufónium. 

Hisszük, hogy a minőségi zeneok-
tatás minőségi hangszerekkel biztosít-
ható, ezért a további hiányzó, valamint 
elhasználódott hangszerek cseréjéhez 
a jövőbeli támogatásokat kihasználjuk.

Megváltoztak az Önkormányzat bankszámlaszámai!
Magánszemélyek kommunális adója:    11784009-15730772-02820000
Iparűzési adó:       11751841-15730772-03540000
Pótlék beszedési számla:      11769006-15730772-03780000
Bírság beszedési számla:      11784009-15730772-03610000
Talajterhelési díj:       11784009-15730772-03920000

Tápiógyörgye Község Polgármesteri Hivatala:   11784009-15392653
Tápiógyörgye Községi Könyvtár és Művelődési Ház:  11784009-15772691
Tápiógyörgye Községi Konyha és Étterem:    11784009-15809221
Községi Gondozási Központ:     11784009-16936218
Tápiógyörgye Kastélykert Óvoda és Mini Bölcsőde:  11784009-15823807


