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XXVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM - 2018. OKTÓBER         A KÖZSÉG KÖZÉLETI LAPJA

Helytörténet

Iskolai hírek

Óvodai hírek

Egyesületi hírek

Ide írták

1956-os forradalom 
és szabadságharc 
megemlékezése

2018. október 19-én 
18 órától a Kazinczy 

Ferenc Általános 
Iskola aulájában

Megemlékező 
beszédet mond:

Dr. Anka László, Phd 
történész, a VERITAS 

Történetkutató 
Intézet Munkatársa

- Honismereti munkáért emlékérem-
mel tüntették ki Bihari Józsefet

-  „Pokoltanyaiak nagy találkozója” 
című rendezvény 2018. szeptember 
1-jén

- Nemzetközi találkozó

- Bemutatkoznak új pedagógusaink

- „Mi történt az óvodában?”

- Mini bölcsőde az óvodában

- Köszöntöttük svájci kapcsolatunk 
boldog évtizedeinek önzetlen segítőit

- Kalotaszegi és szilágysági kirándu-
lás

- Cselei Gáborné: Györgyei emlé-
kek /vers/

- Torockó Baráti Társaság Toborzó

SZÜRETI BÁL
OKTÓBER 20.

13:00-tól: Lovaskocsis felvonulás
- Vadvirág Nyugdíjasklub műsora
- Kastélykert Óvoda műsora
- Iskolai színjátszókőr műsora
- Kiszenekar fellépése
- Ifjúsági Fúvószenekar fellépése

18:30-tól vendégvárás
19:30-tól vacsora
04:00-ig zenés mulatság, a zenét 
szolgáltatja a Príma party zenekar

Vacsorajegyek ára: 3500 Ft/fő, Bá-
lint Attilánál lehet vásárolni



2. 

Tisztelt Lakosok!

Engedjék meg, hogy első-
ként reagáljak az utóbbi időkben 
szárnyra kapott valótlan híresz-
telésekre. Kezdeném a piaccal és 
azzal a már-már összeesküvés-
elmélet szintjét súroló híreszte-
léssel, amely szerint „Jani”, akit 
én személy szerint nem ismerek, 
el lett üldözve a piacról. Idézem: 
„Ekkor már lehetett hallani elkül-
dik, elzavarják a Janit. Őrá megy 
ki a játék.” Tudomásom szerint őt 
senki nem „üldözte el”. 

Soha nem megyek ki a piacra 
azért, hogy megnézzem, ki mit 
árul. Soha nem avatkoztam abba 
bele, hogy ki hol árulhat, kinek 
hol lehet a helye, ahogy azt sem 
szabályozta le a Képviselő-testü-
let, hogy a Pszichiátriai Otthon 
bejáratától húsz méterrel beljebb 
kellene kezdődnie a standoknak. 
Ez utóbbi könnyen ellenőrizhető 
lett volna bárki által, aki veszi a 
fáradságot és a vonatkozó ren-
deletet elolvassa. Sőt, ha valaki 
elolvasná a Képviselő-testület 
üléseiről készült jegyzőkönyve-
ket, akkor arról, mint sok-sok 
más egyébről, arról is beszéltünk, 
probléma, hogy az Otthon bejá-
rata beszűkül a piaci napokon és 
szabályozni kellene, hogy a piaci 
árusok az első asztaltól kezdjenek 
el kipakolni.

Őszintén megvallva nagyon 
megütköztem ezeken a sorokon. 
Nem tudom értelmezni, hogy 
miért kellene a Képviselő-tes-
tületnek „Janit” visszahívni, le-
velet írni? Senki nem küldte el. 
Megszereztem a telefonszámát, 
felhívtam. Innen is üzenem, fő-
leg azoknak, akik napi kapcso-
latban vannak vele, hívják ők is 
és mondják el neki: Gyere vissza 
Jani!  Bármikor visszatérhet, mi 
nem korlátoztuk és nem korlátoz-
zuk ebben most sem. Nem szeret-
nék ebből szokásjogot teremteni, 
hogy valahányszor egy árus úgy 
dönt: nem kíván Tápiógyörgyén 
árulni ilyen vagy olyan okból, 
akkor a Képviselő-testület és a 

polgármester elkezdje hívogatni. 
Talán a hosszas, képtelenebbnél 
képtelenebb csavarokkal átszőtt 
Facebook-bejegyzés helyett meg-
születhetett volna a szerzőtől egy 
levél „Jani” irányába arról, hogy a 
vevői visszavárják. 

A másik kritika az augusz-
tus 20-ai ünnepséget érte szintén 
Facebook-bejegyzés formájában. 
Kovács Attila plébános, mint vala-
mennyien tudják több községben 
látja el a szolgálatot. Augusztus 
huszadikán nem csak Tápiógyör-
gyén tart misét, hanem még má-
sik két településre is el kell jutnia. 
Nem azért lett egybekötve a mise 
az ünnepséggel, hogy minden 
áron rontsuk a színvonalat, hanem 
azért, hogy a mise után ne kelljen 
egy másik színhelyre mennie még 
külön, megszentelni az ünnepi 
kenyeret. Így időben el tud jutni 
mindenhová. Továbbá úgy gondo-
lom, hogy senkinek nem áll jogá-
ban a település képviselőinek, de 
ugyanígy bármely más polgárá-
nak a hitbéli meggyőződését vizs-
gálni vagy megkérdőjelezni még 
célzás szintjén sem. Ez minden-
kinek a magánügye. Zárójelben 
megkérdezem, hogy a bejegyzést 
lájkolók, kommentelők közül 
mindenki ott volt az ünnepségen?

Az egyre kevesebb érdeklődő 

miért van? Ez már egy izgalma-
sabb kérdés. Az egyik ok talán, 
hogy hosszú hétvége lévén, az 
emberek egy része elutazik. Ez 
nem újdonság, megtörténik Hús-
vétkor is. A másik ok, hogy a 
dolgozó emberek ilyenkor egy-
szerűen csak pihenni vágynak az 
otthonukban, időt tölteni a család-
dal. Az, aki több műszakban végez 
fizikai munkát nem biztos, hogy a 
kevés szabadidejét feltétlenül ál-
lami ünnepségeken tudja, akarja 
tölteni. Azokról nem is beszélve, 
akik adott esetben huszadikán is 
be vannak osztva dolgozni, mert 
nem mindenkinek ünnepnap ám 
az ünnepnap! Harmadik ok va-
lóban lehet az érdektelenség, de 
ez nem kimondottan magának az 
Államalapítás Ünnepének szól. 
Ez sajnos általános jelenség. Mit 
lehet tenni? Véleményem szerint 
felülről kényszeríteni az embe-
reket arra, hogy igényük legyen 
ünnepelni vagy kulturálódni, nem 
lehet. Ha ez nem jön belülről, nem 
ivódik már gyermekkorban va-
lakibe, az nem az önkormányzat 
hibája. A nemzeti érzelem meg-
nyilvánulhat, kifejeződhet szóban 
vagy tettekben egyaránt. Szeren-
csés, ha a kettő együtt történik.  
Ettől függetlenül örülök, ha minél 
több embert ott látok a megemlé-
kezéseken, rendezvényeken.

Folytatnám mással. Sikerült 
megegyeznünk a TRV Zrt-vel ar-
ról, hogy a településen lévő köz-
kutak tekintetében jóval kisebb 
általány összeget kelljen fizetnie 
az önkormányzatnak. Számos 
olyan közkútra is számláztak fo-
gyasztást, melyek már sok éve 
nem működnek. Ezeket leellen-
őriztük, nem fizettük ki. Most 
egyeztetésre kerültek és úgy gon-
dolom, hogy méltányos megálla-
podásra jutottunk velük.

Önkormányzatunk az elmúlt 
évekhez hasonlóan ismét úgy 
döntött, hogy a településen lakó 
felsőoktatási intézményben tanu-
ló diákoknak ösztöndíj-pályázati 
lehetőséget biztosít a Bursa Hun-
garica keretein belül. A pályá-

Önkormányzati hírek



3.zatok benyújtásának határide-
je mind az EPER-rendszerben 
való rögzítés, mind pedig a 
Polgármesteri Hivatalba történő 
benyújtás esetében 2018. no-
vember 5. A Képviselő-testület 
legkésőbb 2018. december 5-én 
kell, hogy döntsön a pályázatok 
elbírálásáról.

Sajnos több üggyel kapcso-
latban felvetődött, hogy miért 
nem működik  kamerarendszer 
a településen, és hogy az önkor-
mányzat miért nem pályázott 
ilyenre? Régebben azért nem 
pályáztunk, mert nem volt ilyen 
pályázati kiírás. Amikor volt, 
két alkalommal is pályáztunk, 
mind a két esetben még az el-
sők között visszadobta a pályá-
zatunkat a Belügyminisztérium 
forráshiányra hivatkozva. Egy 
ilyen beruházás nem csak abból 
áll, hogy a kamerákat feltesszük 
a villanyoszlopokra (amelyek 
az ELMÜ-ÉMÁSZ tulajdonát 
képezik). Azokat üzemeltetni 
is kell, ezzel összefüggésben 
vannak további költségei, hogy 
a technikai feltételeket már ne 
is említsem. Jelenleg sajnos az 
önkormányzatnak nincs erre 
több millió forintja. Olyan ter-
hek vannak még rajtunk, melyek 
legalább egy évig még nem en-
gedik meg, hogy nagyobb kiadá-
sokkal számoljunk, nagyon óva-
tosan kell a költségvetésünket 
megtervezni. Bocsássák meg ne-
kem, de ha egyszer-egyszer né-
hány muskátlit kitépnek és egy 
fakerítést kirúgnak az azért nem 
jelenti a közbiztonság elfogad-
hatatlan szintre romlását és ter-

mészetesen most nem a tettesek 
mentegetése a célom. Ahogy kö-
zülünk a nagy többség, úgy én is 
elítélem az ilyesmit. Amint úgy 
látja a Képviselő-testület, hogy 
az önkormányzat anyagi helyze-
te megengedi, megteszi az első 
lépést annak érdekében, hogy a 
település főbb pontjait érintve 
kiépüljön egy jól használható ka-
merarendszer. Üléseinken meg-
hallgatjuk a körzeti megbízottat 
minden alkalommal, aki arról a 
szerencsés helyzetről számol be, 
hogy nincs komoly mondaniva-
lója. Most is tudja kik voltak a 
játszótéri rongálók, a bizonyítás 
folyamatban van.

Sajnos még egy rossz hírrel 
kell folytatnom. A 2018-as par-
lamenti választásokat megelőző-
en Czerván György, a térség or-
szággyűlési képviselője azzal a 
jó hírrel keresett meg, hogy Tá-
piógyörgye önkormányzati útja-
inak javítására jut 100.000.000 
Ft pályázati összeg. Arra báto-
rított, hogy a szükséges műsza-
ki terveztetést készítsük el és 
nyújtsuk be pályázatunkat, mert 
biztos a siker. A tervek elkészül-
tek, közel hat millió forintjá-
ba került az önkormányzatnak. 
Majd jött a hidegzuhany: pá-
lyázatunk jelenleg is tartaléklis-
tán van, és egyelőre bizonyta-
lan, hogy lesz-e belőle valami. 
Nagyon sajnálom, mert ahogy 
Önök is tapasztalhatják, a Dózsa 
György útra és a Kandel Henrik 
útra is jócskán ráférne a javítás.

Az elmúlt hónapokban rend-
szeresen foglalkozunk az ülése-
inken a szelektív hulladékgyűj-

tő szigetekkel. Megállapítottuk, 
hogy a legnagyobb probléma a 
Koltói Anna-Ady Endre út sar-
kán és a Tabán részen lévő szige-
tekkel van. A Képviselő-testület, 
mérlegelés után arról döntött, 
hogyha szükséges a kötelező 2 
hetente esedékes konténerürí-
tések mellett fizesse a különbö-
zetet és hetente vitesse el a kon-
ténereket. Ezt sajnos nem tudja 
vállalni munkaerő hiánya miatt 
a szemét begyűjtő cég. Helyet-
te még 2 konténert raknak ki, 
mert még mindig jó a szelektív 
gyűjtési hajlandóság falunkban. 
Természetesen a Jászboldoghá-
za felől érkező szeméttel és a 
bútort lepakolókkal foglalkozni 
fogunk, mert nem lomtalanító 
helyekről van szó. Képviselőink 
elmondták, hogy tapasztalatuk 
szerint más településeken sokkal 
rosszabb helyzet van, a falvak 
határa tele van illegális szemét-
lerakókkal. Büszkék lehetünk 
rá, hogy a györgyei határ nem 
erről híres.

Végül egy pozitívabb hír: a 
Tápiógyörgyei Községi Sport 
Kör öltöző felújítására, léte-
sítésre nyújtja be pályázatát, 
melyhez az önkormányzat, mint 
az épület tulajdonosa beleegye-
zését adta, valamint a jövő évi 
költségvetésében önrészt bizto-
sít az egyesületnek. Bízom ben-
ne, hogy sikerrel járnak és egy 
újabb korszerű épülettel gazda-
godik a település.

Hajrá Györgye!

Varró István polgármester

Szemétszállításról
Tájékoztatom a lakosságot, 

hogy a hagyományos lomtala-
nítás már nem létezik a mi tér-
ségünkben. Amennyiben valaki 
lomtalanítani szeretne, akkor fel 
kell hívni a szolgáltatót és velük 
kell egyeztetni, hogy mikorra ké-
szítse ki lomjait. Évente 2 alka-
lommal ingyen szállítja el ezeket 
a szolgáltató.

Továbbá a kukákat akkor is ki 
lehet tenni szemétszállítás cél-
jából, ha nincs befizetve a sze-
métdíj vagy nincs az illetőnek 
szerződése, esetleg eddig még 
egyáltalán nem fizetett szemét 
díjat. A szolgáltató el fogja vinni 
a kukákból a szemetet és mivel 
a szolgáltató nyilvántartja az in-
gatlanokat és tudja, hol van az 
adott ingatlan, így az ingatlanra 
ki fogják majd szabni a szemét 
díjat vagy be fogják hajtani az 

ingatlan tulajdonoson.
A szelektív szigetekre papír, 

üveg, műanyag hulladékot lehet 
ki vinni. A mezőőrök feladatul 
kapták, hogy folyamatosan fi-
gyeljék a szigeteket, éjszaka és 
hajnalban is. 

Arra kérem a lakosokat, hogy 
figyeljenek és szóljanak, ha azt 
látják valakik rendetlenséget csi-
nálnak szelektívgyűjtő szigetein-
ken.

Varró István polgármester



4. A Védő nénink nyugdíjas lett!

Bármilyen hihetetlen Győrné 
Balogh Mária 40 év munkavi-
szony után 2018. július 01. nap-
jától nyugdíjas. 2018. szeptember 
03. napján pedig átvehette az év 
praxisa a Kárpát-medencében ki-
váló helyezés elismerését. GRA-
TULÁLUNK! 

Mindezek kapcsán úgy éreztem 
beszélgetnünk kell, és meg kell 
osztanunk mindezt a falu lakossá-
gával.

Kedves Marika „hurrá érzés” 
töltött el, a nyugdíjazás kapcsán?

Nem. Csupán az járt a fejem-
ben, hogy már eltelt 40 év a szak-
mámban, és 43,5 év az összmun-
kámban?!. Ha írnom kellett vagy 
hallottam ezt a szót, hogy „nyug-
díj” valahogy az „öregkorral” kap-
csoltam össze. Nem, nem így van, 
legalábbis nekem nem, nagyon 
nem!! Mert én igyekszem a fiata-
losabb tempereamentummal élni, 
dolgozni. Hiszen annyi éves vagy 
amennyinek érzed magad. Akkor 
én soha nem lettem volna nyugdí-
jas!!

Hogyan emlékszel, mit jelen-
tett neked, hogy védőnő lettél?

Általános iskola 1. osztályá-
ba jártam, oltást kaptunk. Jött a 
védőnéni, akitől nagyon féltem, 
és minden oltás után engem egy 
kicsit pátyolgatni kellett. Emlék-
eszem mérgesek voltak rám ezért. 
Akkor megfogadtam magam-
ban, hogy védőnő leszek és soha 
egyetlen kisgyermeket sem fogok 
beoltani, mert az egy kegyetlen 
dolog! Olyan nyomot hagyott ben-
nem, soha nem is gondoltam más 
szakmára. Amikor felvételiztem 
az Egészségügyi Főiskolára meg-
egyezett a felvételi az orvisi kar-
ral, de én ott is a felvételi lapon a 
védőnői kart karikáztam be! Úgy 
érzem jól tettem!! Viszont kedves 
gyerekek az oltásokat nem lehetett 

megszüntetni, amire fogadalmat 
tettem első osztályos koromban, 
mert akkor értettem meg a fontos-
ságukat.

Mennyire volt ismerős számod-
ra a védőnői hivatás, mit tudtál a 
vele járó feladatokról?

Csak azt tudtam a szakmáról, 
amit láttam az iskolában, de tet-
szett az, hogy a gyerekekért dol-
gozik „ez a néni”! Kicsi koromtól 
a gyerekeket imádtam, játékban 
is olyan gondoskodó szerepeket 
vállaltam – persze, ha valaki elle-
ne vétett egy gyereknek, akkor azt 
szíves örömest megfegyelmeztem, 
mivel nagyon harcias voltam gye-
rekkoromban.

Hogyan változtak az évek so-
rán a mindennapjaid?

Főiskola elvégzése után (1979 
Budapest) Újszilvásra kerültem 
dolgozni. Előtte is ott dolgoztam 
előbb mint körzeti ápolónő, majd 
fogászati asszisztens. Ezekre is 
volt képesítésem, amit a  Szol-
noki Tiszaparti Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskolá-
ban szereztem csecsemőgondozó 
és ápolónői szakon érettségivel. 
Sőt – egy kitérővel – négy évig az 
újszilvási Művelődési Ház igaz-
gatója is voltam. Nagyon sok bált, 
koncertet, nótaestet szerveztem. Jó 
érzéssel gondolok most is vissza 
rá. Sok művésszel a mai napig jó 
kapcsolatot ápolok. Például, ami-
kor Tápiógyörgyén fellépett az 
Apostol együttes nagy örömmel 
jöttem át a barátaimhoz. 1981-ben 
férjhez mentem és 1982-ben szü-
letett egy lányom. 1987-ben újabb 
diplomát szereztem a Zsámbéki 
Tanítóképző Főiskolán.

A segítés, a gyermekneve-
lés egész életemet átszőtte, mi-
vel 2007-től két állami gondo-
zott gyermeket neveltem 18 éves 
korukig, majd ezt követően egy 
tápiógyörgyei kislányt vettem ma-
gamhoz. Voltak gondjaink, prob-
lémáink, de mindig igyekeztem 
mindent magam megoldani.

Mi jó és mi nehéz ebben a hi-
vatásban?

A jó az, hogy a „munka-dara-
bok” a világ legszebbjei, ezt szok-
tam mondani, mert tündér szép ba-
bákkal és gyerekekkel dolgozom, 
akik feledtetni tudnak, minden 
bajt, problémát. Na és a kismamák, 
igen ők is nagyon aranyosak, mert 

új életet hordanak a szívük alatt!! 
Ugye a legszebb hivatásom van? 
Mi nehéz ebben a hivatásban? Ta-
lán egy-egy szankció kivitele, ami 
a szülő iránti úgymond nevelé-
si szándék, de mindig a gyermek 
érdekében. Minden gyermeket 
szeretetben, és a lehetőségekhez 
mérten testi-szellemi jólétben kell 
nevelni. Úgy érzem egyetlen ilyen 
intézkedésem során sem lett ha-
ragosom, hiszen belátta a szülő, 
hogy minden a gyermeke érdeké-
ben történik.

Mi volt a legemlékezetesebb 
napod védőnőként?

Nehéz kérdés. Nagyon sok do-
log van, ami emlékezetes. Egy kü-
lön könyvet lehetne írni erről. Meg 
is történt velem, hogy a Nagyká-
tai Városi Bíróság bírája megkért, 
hogy írjam le egy gyermekügy 
tárgyalása kapcsán. A könyv még 
nem készült el. Sok évvel ezelőtt 
történt Újszilváson, amikor kide-
rült egy három gyermekes anyuka 
gyermekeinek bántalmazása. Al-
bérletben lakott a gyerekekkel, a 
főbérlő férfi a 6 és 9 éves kisfiúkat 
bántalmazta. A felnőttek tudták, 
de feljelentést senki nem tett, mert 
féltek tőle. Én aznap reggel, ami-
kor megtudtam, azonnal megtet-
tem a feljelentést. Hatalmas újság-
cikk lett belőle. A címlapon hozta 
a Kurir, és tárgyalás is lett belőle, 
ahol az elkövetőt 8 év letölten-
dő szabadságvesztésre ítélték. A 
kocsmákat is rendszeresen láto-
gattam esténként, mivel tudtam, 
hogy vannak szülők, akik az alvó 
gyermekeiket bezárták, és elmen-
tek a kocsmába inni, biliárdozni. 
Amikor megjelentem a kocsma-
ajtóba, azonnal rohantak haza, de 
én utánuk mentem, hogy biztosan 
tudjam hazamentek. Többször 
előfordult, amikor felvettem a te-
lefont hiába hallóztam, csak gő-
gicsélést hallottam. Kis időnek el 
kellett telnie, mire rájöttem, hogy 
a drága picikéim játszanak a tele-
fonnal.

A munkád és a hétköznapi te-
endőid mellett mi jelent számodra 
kikapcsolódást?

Nagyon szeretek sütni-főzni, 
vendégeket hívni. Férjemmel azon 
versenyzünk, ki főz jobbat. Ha 
mindennel kész vagyok szeretek 
újságot olvasni, na és a kereszt-
rejtvényt fejteni minden meny-



5.nyiségben. Régen nagyon sokat 
kötöttem. Előfordult, hogy déltől 
éjfélig megkötöttem egy pulóvert 
magamnak, mert másnap abban 
akartam menni. Persze ínhüvely-
gyulladás, majd műtét lett a vége.

Napjainkban legtöbben az idő-
hiányra panaszkodnak. Te hogy 
vagy ezzel?

Ha megtanulod, hogy nincs idő-
hiány, akkor sok stressztől meg-
menekülsz. Nem kapsz strókot, 
infarktust stb. Most már úgy osz-
tom be az időm, hogy fontossá-
gi sorrendben, a problémákból, a 
munkából, a bajokból másnak is 
hagyok.

Divat mostanság a nyugdíjba 

vonulóktól megkérdezni: mit tar-
talmaz az úgynevezett „bakancs-
lista”?

Bakancslista?! Egészség és még 
sok-sok évet éljek családom köré-
ben. Imádom az 5 éves Anna uno-
kámat. Nagyon sokat van velünk. 
2018 karácsonyakor a Szentestét 
már a második kislány unokánk 
is ünnepli körünkben. Nagyon vá-
rom! A lista elsőszámú pontja te-
hát az unokavárás, és minden perc 
velük. A következő nevelt lányunk 
egyetemi államvizsgája, majd az 
életre való indítása. Persze szíve-
sen dolgozom még tovább, hiszen 
csak az éveim lettek nyugdíjasak, 
én nem! Kedves főnökeim, mun-

katársaim és tápiógyörgyei lako-
sok! Nagy tisztelettel és szeretettel 
gondolok vissza erre az 5 évre. Kí-
vánok mindenkinek jó egészséget, 
családi békét, jólétet. A gyerekek-
nek pedig puszit küldök! Marika 
néni.

Kedves Védőnéni, Marika! 
Igaz, 2018. december 31-ig még 
aktívan dolgozol a település kis-
mamái és pici babái között – és 
még utána is -. De itt és most kö-
szönjük lelkiismeretes munkádat! 
Kívánunk neked tartalmas, szép, 
egészségben gazdag nyugdíjas 
éveket, boldog családi életet.

Turóczi István Zoltánné

Ásott/fúrt kutak utólagos engedélyeztetése
Tisztelt Lakosok!
Az alábbiakban az ásott/fúrt 

kutak utólagos engedélyezteté-
séről szeretném Önöket tájékoz-
tatni. 

A vízgazdálkodásról szóló 
2016. évi XLI. törvény módosí-
tása értelmében mentesül a víz-
gazdálkodási bírság megfizetése 
alól az a létesítő, aki 2018. ja-
nuár 1-jét megelőzően engedély 
nélkül vagy engedélytől eltérő-
en létesített vízkivételt biztosító 
ásott illetve fúrt kutat, ha a víz-
jogi fennmaradási engedélyezé-
si eljárást 2018. december 31-ig 
kérelmezi, és az engedély meg-
adásának feltételei fennállnak.

Azonban aki 2018. december 
31-ig nem kér fennmaradási en-
gedélyt az engedély nélkül léte-
sített kútra, annak 2019. január 
1-től vízgazdálkodási bírságot 
kell fizetnie. A fennmaradási en-
gedélyezési eljárást a jogalkotó 
kiterjeszti mind az ásott, mind 
a fúrt kutakra. Vagyis minden 
olyan kútra vonatkozóan kérni 
kell, amelyet engedély nélkül lé-
tesítettek.

A vízgazdálkodási hatósá-
gi jogkör gyakorlásáról szóló 
72/1996. (V.22.) Kormányrende-
let (a továbbiakban: Korm. ren-
delet) alapján a jegyző engedélye 
szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, 
üzemeltetéséhez, fennmaradásá-
hoz és megszüntetéséhez, amely 
a következő feltételeket együtte-
sen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati víz-
bázisok, valamint az ivóvízellá-
tást szolgáló vízilétesítmények 
védelméről szóló kormányrende-
let szerint kijelölt, kijelölés alatt 
álló, illetve előzetesen lehatárolt 
belső, külső és hidrogeológiai 
védőidom, védőterület, vala-
mint karszt- vagy rétegvízkészlet 
igénybevétele, érintése nélkül, és 
500 m3/év vízigénybevétellel ki-
zárólag talajvízkészlet vagy parti 
szűrésű vízkészlet felhasználásá-
val üzemel,

ab) épülettel vagy annak épí-
tésére jogosító hatósági hatá-
rozattal, egyszerű bejelentéssel 
rendelkező ingatlanon van, és 
magánszemélyek részéről a házi 
ivóvízigény és a háztartási igé-
nyek kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú víz-
igény;

b) az ab) pontban szereplő házi 
ivóvízigény kielégítését szolgáló 
kúthoz tartozó, víztisztítási fel-
adatokat ellátó vízilétesítmény 
létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához és megszünte-
téséhez.

Tehát ha a kút nem érint 

karszt- vagy rétegvizet (30 mé-
ternél nem mélyebb), 500 m3/
év vízigénybevétel alatti, a kút 
épülettel rendelkező ingatlanon 
van, magánszemély a kérelmező, 
a kút házi ivóvízigény és a ház-
tartási igények kielégítését szol-
gálja.; a kút nem gazdasági célú 
vízigényt szolgál, akkor a fenn-
maradási engedélyezés a jegyző 
hatáskörébe tartozik.

Amennyiben az előző feltéte-
lek közül bármelyik nem teljesül, 
akkor nem a jegyző, hanem az 
illetékességgel rendelkező Fővá-
rosi Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság hatáskörébe tartozik a kút 
fennmaradási engedélyezési el-
járása! Ha van vezetékes ivóvíz 
az ingatlanon és a kút pl.: csak 
locsolásra, vagy állatitatásra 
szolgál és ezt nem gazdasági cél-
ból használják, akkor nem kell 
szakhatóságot bevonni.

A kérelmezéshez szükséges 
nyomtatvány letölthető a www.
tapiogyorgye.hu oldalról, vagy 
kérhető a Polgármesteri Hivatal-
ban, ahol a kitöltött kérelmeket 
ügyfélfogadási időben leadhat-
ják. Kérjük Önöket, hogy a fel-
dolgozáshoz szükséges időre te-
kintettel a kérelmeket lehetőség 
szerint 2018. november 30-ig 
juttassák el! 

Községi Önkormányzat



6. 
Honismereti munkáért emlékéremmel tüntették ki 

Bihari Józsefet

Bihari József 1933-ban született a Pest megyei 
Tápiógyörgye községben. A Szegedi Tudományegye-
temen 1956-ban magyar nyelv és irodalom szakos 
középiskolai tanári oklevelet szerzett. Tanári munká-
ját a szülőfalujától 6 kilóméterre eső Újszilvás köz-
ségben egy Klebersberg-féle tanyai iskolában kezdte. 
Nagykátán általános iskolai igazgatóhelyettes, járási 
tanulmányi felügyelő, 1970-től szülőfalujában isko-
laigazgató. 1975-től Pest megyei Művelődési Köz-
pont és Könyvtár (Szentendre) igazgatója, 1980-tól 
a Pest Megyei Múzeumok igazgatója, innen is ment 
nyugdíjba. Nyugdíjasként a Kőbányai Helytörténeti 
Gyűjtemény vezetője 2004-2011 között.

Tápiógyörgye Község helytörténeti kiadványai 
mellett 2003-ban jelenteti meg legfontosabb mono-
gráfiáját Európa útján a Tápió-vidék művelődéstörté-
neti emlékeivel címmel. Szerkesztett Kós Károlyról, 
Sík Sándorról, Barcsay Jenőről, Ilosvai Varga István-
ról, Zilahy Lajosról, Matolcsy Mátyásról, legutóbb 
Kazinczy Ferencről egy-egy önálló kötetet.

Tagja a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak, 
az Irodalomtörténeti Társaság Pest Megyei Tagoza-
tának társelnöke, a Független Magyar Szalon Kép-
zőművészeti Egyesület elnöke, 13 éve, 2005 és 2018 
között a Budapesti Honismereti Társaság elnökségé-
nek tagjaként segíti munkánkat.

Több ízben megkapta a TIT Aranykoszorús Em-
lékplakettjét. 1993-ban Tápiógyörgye község dísz-
polgárának választotta, a Honismereti Szövetség 
2009-ben emléklapjával tüntette ki.

Értékes plakátgyűjteményét az Országos Széche-
nyi Könyvtárnak, katalógusgyűjteményét Újszászi 
Kálmán emlékezetére a Tiszáninneni Református 
Egyházkerület Tudományos Gyűjteményének ado-

mányozta.
Az idén 85 éves Bihari Józsefet a Budapesti Hon-

ismereti Társaság a Honismereti Munkáért Emlék-
érem kitüntetésre javasolja.
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Franz Baumeler Úr augusztusban volt 90 éves. 
Ő volt az, aki először tett látogatást nálunk Beat 
Buchelivel 1994-ben, és falunkról alkotott reális, 
baráti véleménye, írásban rögzített jelentése  döntő 
hatással volt arra, hogy az akkori képviselő testület 
a hívatalos kapcsolatfelvétel mellett döntött.  Franz 
szívbéli barátunknak számít, aki ma is büszke kap-
csolatunkra, szeme minden találkozásunkkor bepárá-
sodik... Kimentünk hozzá, és illően felköszöntöttük. 
A mellékelt kedves levélben köszönte meg váratlan 
látogatásunkat.

„Kedves magyar barátaim,   
Wünnewil, 2018. szeptember 5-én

A meglepetésetek sikerrel járt. Hogy a 90. 
szüleésnapomat magyar barátaimmal is ünnepelhe-
tem, ezt nem gondoltam.  Annál szebb volt ez aztán 
veletek együtt, néhány korty ital és finom falatok mel-
lett az eltűnt szép időket felemlegetni és időszerű té-
mákról beszélgetni.  Nagyon köszönöm Dorisnak és 
Beatnak, hogy ezt a találkozást letővé tették.

Az együttműködést Tápiógyörgye és Wünnewil-
Flamatt között mindig szívügyemnek tekintettem. 
Születésnapi látogatásotokon  az írásbeli köszöntő-
tök alapján elismeréseteket és  hálátokat közvetlenül  
megtapasztalhattam, ami mélységesen meghatott.

A közös projektek, találkozások és élmények 
községeinet mind gazdagították és hozzájárultak a 
népek megértéséhez Európában. 

Szívesen emlékszem a kezdeti közös útjainkra, 
időkre, ahol és amikor én és mások a Ti nyaktörő 
nyelveteket tanulni próbáltuk. Látva, hogy az együtt-
működés településeink között az évek folyamán erő-
södött, és mintegy természetessé vált, ez elégtétellel 
tölt el engem.

Szivélyesen köszönöm a barátoknak, ismerősök-
nek, akiknek  90. születésnapomon  barátságát, ra-
gaszkodását megtapasztalhattam. Nagyon örültem a 
jókívánságolnak, virágoknak, ajándékoknak.

Köszönöm mindenkinek, aki eljött velem ünnepel-
ni, és ezt a napot oly különlegessé tette számomra.

Szivélyes üdvözlettel: 
Franz und Hilda Baumeler”

Marianne Kormann Asszony szeptemberben volt 
50 éves. A wünnewili  őszi  vásáron részt vett györgyei  
csoport adta át falunk üdvözletét, az őszinte köszön-
tő szavakat és emlékidéző képeket tartalmazó díszes 
mappát. Marianne évek óta elnökasszonya a kap-
csolatunkat gondozó kinti egyesületnek. Rengeteg 
áldozatos szervező munkája van ebben a számunkra 
oly előnyös és lélekvigaszokat adó kapcsolatban. Fa-
lunkat rajongásig szereti, sok györgyei barátja tudja 
felidézni kedves mosolyát. Kívánjuk, hogy még sok 
vidám és pihentető napot tölthessen nálunk.

Az őszi wünnewili vásár immár két évtizede fon-
tos ünnepe svájci testvérfalunknak, amelyet az ottani 
egyesület ötlete hívott életre, és a magyar gasztronó-
mia különös, számukra egzotikus ízvilága tart máig 
vonzásában, és ad alkalmakat baráti találkozásokra, 
vidám-nosztalgikus  órákra a kinti magyarok szá-
mára is. Hálás köszönetet mondhatunk azoknak a 
györgyei szakembereknek, akik sok éve vállalják azt, 
hogy munkájuk mellett kiutazva, ott hajnaltól késő 
estig sokat dolgozva öregbítik jó hírnevünket, s elég-
tételként „csupán” az igaz barátság őszinte jeleit, és 
Svájc gyönyörű tájainak látványát kapják egy kirán-
dulás keretében.  Nagy szolgálatot tesznek ennek a  
kapcsolatnak. Hálás köszönet érte!

Nagy Zoltán

Köszöntöttük svájci kapcsolatunk boldog 
évtizedeinek önzetlen segítőit
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A Torockó Baráti Társaság 
kezdeményezésével 2018. szept-
ember 1-jén került megrende-
zésre a „Pokoltanyaiak nagy 
találkozója” című rendezvény, 
amely a Tápiógyörgye közigaz-
gatási területén található egyko-
ri uradalmi majorság, későbbi 
tanyaközpont emlékeit idézte 
meg, a ma is élő, évtizedekkel 
ezelőtt elszármazott külterületi 
lakosság első nagy találkozójá-
val egybekötve. A rendezvény 
határon túli vendégei Tápiógyör-
gye csallóközi testvértelepülé-
séről, Nagymegyerből érkeztek, 
ezáltal emlékezve a Pokoltanya 
környezetében elhelyezkedő 
Nagymegyeri dűlő nevének azo-
nosságából eredeztethető, hatá-
ron átívelő barátság történelmi 
gyökereire.

A program 14 órakor a Mű-
velődési Házban berendezett, 
a tanyavilág emlékeit meg-
idéző kiállítás megnyitásával, 
majd a „Pokoltanya története” 
című könyv bemutatójával vette 
kezdetét. A zsúfolásig megtelt 
nagyteremben a műsor nyitá-
nyát, egyben kulturális keretét 
a Nagymegyeri Kéknefelejcs 
Népdalkör fellépői adták, akik 
színvonalas előadással terem-
tették meg az alkalomhoz illő 
hangulatot. A rendezvény véd-
nöke Czerván György, a térség 
országgyűlési képviselője volt, 
akinek egyéb elkötelezettsége 
miatt, távollétében olvasták fel 
üdvözlő sorait, majd Tápiógyör-
gye Község Önkormányzata ré-
széről Varró István polgármester 
köszöntötte a megjelenteket. A 
könyv bemutatását, annak lek-
tora Dr. Anka László, Phd tör-
ténész, a Veritas Történetkutató 
Intézet munkatársa tartotta, aki 
előadásában a tartalmi elemek 
ismertetése mellett széles körű, 
szakmai értékelést végzett. Az 
előadók sorát a könyv szerzője 
– egyben e sorok írója – Németh 

Csaba zárta, aki előbb a témavá-
lasztás okairól, majd a kutató és 
gyűjtőmunka érdekes tapasztala-
tairól beszélt a hallgatóságnak. 
Végül a tiszteletpéldányok át-
adása következett azoknak a sze-
mélyeknek, akik aktív közremű-
ködésükkel segítették a szerző 
munkáját. Név szerint Dr. Anka 
László, Bihari József, Füle Zsu-
zsanna, Ladányi József és Velkei 
Ferenc részesült a fent jelzett ki-
tüntetésben. 

A program 17 órakor Pokol-
tanyán, a régi iskolaépület hom-
lokzatán elhelyezett emléktáb-
la felavatásával folytatódott. A 
jelenlévők szavait idézve, talán 
soha nem voltak még itt annyi-
an, mint amekkorának a tömeg 
nagysága mutatkozott e pillana-
tokban. Az elszármazottak közül 
sokan gyermekeikkel, unokáik-
kal együtt vettek részt az esemé-
nyen. A legtöbben Tápiógyörgyé-
ről érkeztek, de nagy számban 
látogattak el a helyszínre a kör-
nyékbeli településekről is. A volt 
pokoltanyai lakosok közül a fel-
jegyzett legtávolabb élő személy 
Veszprémből jött.  

A kültéri megemlékezés a 
Himnusz eléneklésével vette 
kezdetét, majd a családi felme-
nők által e helyhez szorosan kö-

tődő Vágány József a saját maga 
által írt „Ősi földön, Pokolta-
nyán” című versét szavalta el. 
Az iskola múltjával kapcsolatos 
megemlékező beszédet Szabó 
Győzőné Visnyei Magdolna tar-
totta, aki utolsó tanerők egyi-
keként az 1971/1972. tanévben 
foglalkozott a pokoltanyai if-
júsággal. Szavaiban az osztat-
lan jellegű, külterületi iskolákra 
jellemző tanítói munka külön-
leges tapasztalatait összegezte, 
saját élményei mellett, a még 
élő egykori kollégák lejegyzett 
visszaemlékezéseit is megidéz-
ve. Az emléktábla leleplezését 
az említett tanárnő és elődje, 
Tóth Tiborné Ajtai Erzsébet vé-
gezte el. Az utóbbi személy az 
1970/1971. tanévben dolgozott 
tanítóként Pokoltanyán. Az em-
léktábla fehér márványba vésett 
felirata az alábbi sorokat tar-
talmazza: „Ebben az épületben 
működött utoljára a pokoltanyai 
iskola 1948–1974 között. Az em-
léktábla készült a Pokoltanyáról 
elszármazottak nagy találkozója 
alkalmából 2018” Az alkotást 
Magyari Tamás, Tápiószelén 
működő kőfaragó készítette. A 
megrendelés anyagi forrását a 
Pokoltanyáról és környezetéből 
elszármazott lakosok, vala-

 „Pokoltanyaiak nagy találkozója” című rendezvény
 2018. szeptember 1-jén



9.mint a szervező egyesület tagjai-
nak felajánlása biztosította. Név 
szerint az alábbi személyeknek 
tartozik az utókor köszönettel: 
Jakab József, Varga Lászlóné 
Vágó Éva, Varga László, Varga 
Éva, Megyes László, Szalabeck 
Lajosné Kocsis Julianna, Nagy 
Béláné Kocsis Katalin, Molnár 
Károlyné Kovács Mária, Vágány 
József, Szabó János, Gömöri 
András, Kocsis Endre, Kis Ist-
ván, Kis János, Nyitrainé Józsa 
Erzsébet, Bezzeg Béláné Gedei 
Mária, Nagy Jánosné Sas Ilona, 
Sas András, Fejes Anna, Fejes 
Sándor, Gál Andrásné, Dudás 
István, Bazsó Józsefné Bábosik 
Mária, Mizser Mihályné Gazsi 
Mária, Csór Miklósné, Füle Ist-
ván, Katona Jánosné Walter Irén 
elszármazottaknak, valamint 
Somosvári József, Miló István, 
Miló Sándor, Németh István, 
Németh Anna, Komáromi Gyu-
la, Tóth Terézia, Velkei Ferenc 
egyesületi tagoknak.

Az emléktáblát Kovács Attila 
atya, Tápiógyörgye egyházkö-
zösség plébánosa szentelte meg. 
Majd annak megkoszorúzása 
következett, melynek során a 
nagymegyeri 23. számú Arany 
János Cserkészcsapat tisztelgé-
se mellett, a Tápiógyörgyei If-
júsági Fúvószenekar tagjai ját-
szottak alkalomhoz illő indulót. 
Végezetül a Nagymegyeri Kék-
nefelejcs Népdalkör éneke zárta 
a megemlékezést.

A szervező egyesület ezt kö-
vetően szabadtéri vacsorával 
vendégelte meg a jelenlévőket. 
A több száz adagos vacsora el-
készítését a Baráti Kör Főző-
csapata vállalta, akinek külön 
köszönet jár a nem mindennapos 
munkáért. A főzési alapanyagok 
nagyrészt felajánlásokból szület-
tek, amiért az alábbi személyek 
nevét illik megemlíteni: Bábosik 
István, Junák Kálmán, Mizser 
Mihály, Polyák József, Bugyi 
Ferenc, Menkó Kázmér, Cson-
tos Gábor, Jakab József, Góman 
Erzsébet és Tóth Terézia. Az 
étkezéshez szükséges padokat, 

asztalokat, sátrakat Tápió-

györgye Község Önkormányzata 
mellett, Jászboldogháza Köz-
ség Önkormányzata, Újszilvási 
Bolyhos és Fia Bt, valamint Boda 
András tápiógyörgyei lakos biz-
tosította. Az elektromos áram 
szolgáltatásáért a Tápiógyörgyei 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 
tartoznak a szervezők hálával. 
Mellettük külön köszönet a Dóra 
család tagjainak, amiért hozzájá-
rulásukat adták, hogy az általuk 
lakott iskolaépület homlokza-
tára az emléktábla felkerülhes-
sen, valamint a tulajdonukban 
lévő ingatlanok használatának 
engedélyezése mellett, mindvé-
gig támogató partneri viszonyt 
folytattak a rendezvény szerve-
zőivel. Legvégül nem kevés kö-
szönet jár a Torockó Baráti Tár-
saság egész tagságának, amely a 
kezdetektől teljes mellszélesség-
gel támogatta a program megva-
lósítását.

A „Pokoltanya története” 
című könyv szerzőjeként a ma-
gam részéről el kell mondanom, 
hogy sokak mellett személyemet 
is mélyen megérintette az ese-
ményen való részvétel, rendező-
ként is különleges élmény volt 
annak minden pillanatában jelen 
lenni. A hónapok óta tartó, egyre 
fokozódó izgalom után, jó volt 
látni a Művelődési Ház zsúfo-
lásig megtelt nagytermét, amely 
– Anka László szavait idézve − 
valóban nem az átlagos könyv-
bemutatók hallgatósági számát 

jellemezte. Fantasztikus érzés 
volt a pokoltanyai iskola előkert-
jéből a megemlékezők utcát is 
ellepő tömegére pillantást vetni, 
majd a Himnusz sorait a jelen-
lévők százaival együtt énekelni. 
Nagy megelégedés volt azokat 
a személyeket ismét üdvözöl-
ni, akikkel az elmúlt években, a 
gyűjtő és kutatómunka során, az 
interjúkészítések alkalmával si-
került ismeretséget kötni. Öröm 
volt végig nézni azokon az el-
származottakon, akik évtizedek 
óta nem látogattak „haza”, de 
most újra együtt lehettek, társa-
loghattak régi szomszédaikkal, 
barátaikkal. Őszintén örülök és 
végtelenül boldog vagyok, hogy 
a látottak és a visszajelzések 
alapján sokaknak sikerült felejt-
hetetlen élményt szereznünk.

Végezetül köszönetet szeret-
nék mondani a tornyos épületet 
megörökítő festményért, amit a 
Pokoltanyáról elszármazottak 
jóvoltából Rékasi Tiborné Ivá-
nyi Judit, volt általános iskolai 
alsó tagozatos osztályfőnököm 
készített személyre szóló kü-
lönleges ajándékként. Örökre 
őrizni fogom ezt a szép emléket, 
miközben abban reménykedem, 
hogy egyszer a mára Pokolta-
nya jelképének számító romos 
épületet is sikerül az utókornak 
megmentenünk. 

Németh Csaba
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A Torockó Baráti Társaság 50 
fős kirándulócsoportja 2018. szept-
ember 19–21. között az erdélyi Ka-
lotaszeg és Szilágyság vidékére lá-
togatott. Az egymással szomszédos 
tájegységek gazdag történelmi, iro-
dalmi és néprajzi értékeik miatt nép-
szerűek a magyarországi turisták kö-
rében. Kalotaszeg leginkább a négy 
fatornyos, zsindelytetős, kerített re-
formátus templomairól, bútorfesté-
szetéről, fafaragásáról, varrottasáról 
és különleges népviseletéről, a Szi- 
lágyság ellenben a magyar földbirto-
kos arisztokrácia épített örökségéről 
ismert sokak számára. 

A kirándulók szálláshelyüket a 
Bánffyhunyad déli szomszédságá-
ban található, igényesen rendben tar-
tott településen, Kalotaszentkirályon 
rendezték be, ahol a Vincze-Kecskés 
István által fémjelzett, Davincze 
Tours által üzemeltetett Püspök Pan-
zió mellett számos család foglalko-
zik bejelentett szálláskiadással. 

Az első nap programja rövid túra 
keretében a Körös völgyében talál-
ható, kevesek által ismert Sebesvár 
romjainak felkeresése volt, majd a 
kirakodó vásáráról híres Körösfőn, 
az 1848–1849-es szabadságharc üt-
közetei során, a közeli hegyekben el-
esett Vasvári Pál kopjafájának meg-
koszorúzása következett, ahonnan 
a helyi református templomba láto-
gatott el a társaság. A nap legvégén, 
a szálláshelyen elfogyasztott esti 
közös vacsora után, bánffyhunyadi 
fiatalok által koreografált néptánc és 
népviseleti bemutató szórakoztatta a 
kellemesen elfáradt csoportot.

A második nap kalotaszentkirályi 
sétával vette kezdetét, amelynek ke-
retén belül előbb a szállásadók által 
kialakított és berendezett tájházat, 
majd a festett kazettás mennyeze-

téről híres református templomot, 
végül a rokoni szálakkal e tájhoz 
szorosan kötődő, s e helyen is alkotó 
Ady Endre emlékművét keresték fel 
a kirándulók. Ezt követően a Bán-
ffyhunyadtól északra található, alig 
száz lelkes településre, Farnasra ve-
zetett az út, ahol a Tápió-vidéki Far-
mos és a kalotaszegi Farnas közötti, 
névhasonlóságból eredő, 1944. évi 
kapcsolat felvételi kísérlet emlékét 
idézték meg a jelenlévők, majd a há-
zigazda Bálint Ferenc tiszteletes mu-
tatta meg a magyarországi állami tá-
mogatásból nem régen felújított több 
évszázados fa haranglábat. Innen a 
szomszédos faluba, Zsobokra utaz-
tak a kirándulók, ahol a helyi magyar 
tannyelvű iskolát erősítő Bethesda 
Gyermekotthont részesítették élel-
miszer és pénzadományban. A dél-
utáni időszak a mérai bivalymúze-
um felkeresésével folytatódott, ahol 
az állattartás eszközállományának 
megtekintése mellett, házi sajt és tej-

kóstolás színesítette a helyi előadást. 
Végül Mákófalván Kovács Pali Fe-
renc jeles népi bútorfestő műhelyé-
nek megtekintése és ajándékvásárlás 
zárta a programot. 

A harmadik nap során, a haza 
felé tartó utat egy bővebb kitérővel 
megtoldva, a Kalotaszegtől északra 
elhelyezkedő szilágysági tájak felé 
kanyarodott az autóbusz, ahol az ár-
vízi hajós, báró Wesselényi Miklós 
nyomába eredve, előbb zsibói csa-
ládi kastélyának felkeresése, majd a 
híres szobrászművész, Fadrusz Já-
nos által 1902-ben készített, Zilahon 
felállított szobrának megkoszorúzá-
sa volt a kitűzött úti cél. 

A Torockó Baráti Társaság által 
szervezett határon túli kirándulások 
2019-ben is folytatódnak. Az egye-
sület állandó tagjai mellett örömmel 
várja az újabb érdeklődők jelentke-
zését is.

Németh Csaba

Kalotaszegi és szilágysági kirándulás

Kerek Tibor: Pilóta utcai fák
 
Ahol a gépek ezüstösen szálltak a légben
Ahol morajlásukra ébredt a hajnali táj
Ott élt az én apám.
Pilóta utcai fák - ugye ti még emlékeztek rá?

Ahogy a párát lehelő reggelen nyitott kocsival
Elhajtott köztetek, majd sok álmodozó gyerek
Tekintetét magába zárva, a kékségbe merült a gép-
madár.
 
Félszegen, de még áll az őrvezető utcai hát,

Ahová esténként hazatért az én apám.
A napfény most is végig ragyog a fasoron
Tavasz készülődik a villák udvarán.
Búsan ül márvány talpán az útszélén, a kőbezárt
Turulmadár, már ő is végleg leszállt. 
 
Ahol régen repülők, ott ma gyár áll.
Az irányítótorony elfeledve, komoran, de talán még 
gépet vár.
Az utca kövek oly sokszor hallgatták.
Egy fiatal főhadnagy lépte zaját. 
Nincs már ki rajtam kívül emlékezne rá.
Csak ti - pilóta utcai fák.
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Április 27-én kora reggel teli 
izgalommal és ici-pici félelemmel 
indultunk útnak a Csehország-
beli Mikulovba. Minden évben 
megrendezésre kerül Csehország, 
Szlovákia, Horvátország és Ma-
gyarország között egy nemzetkö-
zi barátságkupa. Magyarországon 
tavaly volt. Idén sajnos Horvátor-
szág nem tudott csapatot küldeni, 
így helyettük Ausztria képviseltet-
te magát.  A jászboldogházi iskolá-
ból 4 lány és 4 fiú, a tápiógyörgyei 
iskolából szintén 4 lány és 4 fiú 
volt a szerencsés kiválasztott. A 
fiúk fociztak a lányok pedig egy 
tradicionális kidobó versenyen 
indultak. Körülbelül 15 óra fele 
érkeztünk meg, a mikulovi is-
kolához. Ekkor következett egy 
kis túra a Szent Dombocska felé. 
Odafentről csodaszép kilátás tá-
rult elénk, miközben annyira fújt a 
szél, hogy majdnem leröpített min-
ket a dombról. Utána egy kis kon-
cert várta a résztvevőket, az iskola 
zenekara a „The Muffians” ferge-
teges számokat adott elő. Ondřej 
Liďák (a zenekar egyik énekese) 
tud magyarul, és a mi tiszteletünk-
re az Operaház Fantomjából elő-
adott egy darabot, természetesen 
magyarul. Fantasztikus volt! 

Ezután jött a kisebb-nagyobb 

pánik, hiszen akkor derült ki, hogy 
ki, melyik cseh családhoz fog ke-
rülni.  Szerencsére, volt olyan csa-
lád, aki több gyermeket is befoga-
dott, így a félelmünk kezdett alább 
hagyni.  A befogadó családnál töl-
töttük az este fennmaradó részét 
és az éjszakát is. Ismerkedtünk, 
beszélgettünk, barátságokat kötöt-
tünk. Mindent megtettek, hogy jól 
érezzük magunkat náluk.

Második nap, a verseny napja. 
Mindenki izgult, viszont minden 
tudásunkat és összpontosításun-
kat beleadva koncentráltunk, s 
mindenki a legjobb tudása szerint 
játszott. Ennek természetesen meg 
volt az eredménye, hiszen a fiúk 
megnyerték a bajnokságot, a lá-
nyok pedig 3. helyezettek lettek. A 
szervezők többször kijelentették, 
hogy ez egy barátságos verseny. 
Ez most nem a versengésről szól, 
hanem arról, hogy új barátokat 
szerezzünk és a régebbi kapcsola-
tokat ápoljuk.  

Délután, elmentünk a Brünni 
Vida nevű tudományos központ-
ba (Brnoba), ez hasonló, mint a 
Csodák palotája, ahol rengeteg tu-
dományos, főleg fizikai jelenséget 
láthattunk, és kémiai/biológiai kí-
sérleteket próbálhattunk ki.  A na-
gyon nehéz nap után, visszamen-

tünk a befogadó családunkhoz, 
ahol szabad foglalkozás (túrázás, 
beszélgetés és közös filmnézés) 
várt bennünket.  

Vasárnap sajnos eljött a búcsú 
ideje. A kirándulás elején Zoli 
bácsi mesélt nekünk egy történe-
tet, hogy régebben a diákok sírva 
búcsúztak el attól a családtól, aki 
befogadta őket. Akkor nem igazán 
hittük el, viszont amikor tényleg 
eljött a búcsú ideje, csak akkor 
éreztük át a mondandójának a lé-
nyegét.  

9 órakor volt egy kisebb ered-
ményhirdetés, ahol minden iskola 
kapott egy oklevelet és egy ser-
leget, továbbá az ottani szpon-
zoroknak köszönhetően minden 
gyerek egy pólót, amire ez volt 
ráírva: „Mezinárodní setkání  škol 
Valtická MIKULOV 2018” ez 
magyarul „Nemzetközi iskolák 
találkozója MIKULOV 2018” A 
mikulovi újságban szintén megje-
lent egy cikk, ami a barátságkupá-
ról szólt. (kép)

Köszönjük szépen Litkei Máté 
Tanár Úrnak a felkészítést, Suba 
Erika néninek és Ilonka Zoltán 
Igazgató Úrnak a szervezést a 
mikulovi tanároknak és befogadó 
családoknak ezt a csodálatos 3 na-
pot!

Ohnsorge Nóra

Nemzetközi találkozó

Dalmadi Tiborné vagyok, 
földrajz-testnevelés szakos ta-
nár. Alattyánon élek férjemmel, 
aki egyéni vállalkozó. Két fel-
nőtt lányunk már nem él ve-
lünk. Eszter lányunk jogász 
és rendőr végzettségű, a Jász-
berényi Rendőrkapitányságon 
dolgozik. Erna lányunk köz-
gazdász, könyvvizsgáló a Fő-
városban. 1978-2003. közötti 

időszakban Alattyánon tanítottam, ebből 6 évig igaz-
gatóként. 2003-2008-ig Jászdózsán voltam igazgató, 

majd beosztott nevelőként tanítottam a Jászsági 
Közoktatási Intézményben. 2010-től 2014-ig 

Alattyán község polgármestereként dolgoztam. 2014. 
október 13-tól a jászfényszarui IV. Béla Általános Is-
kolában testnevelést tanítottam 7-8. évfolyamokon. 
2015. szeptember elsejétől nyugdíjba vonulásomig 
(2018. április 03.) a Jászberényi Nagyboldogasszony 
Kéttannyelvű Katolikus Általános Iskolában tanítot-
tam testnevelést 5-8. évfolyamokon. 

2018. szeptember elsejétől óraadó tanárként taní-
tok testnevelést (7.a és 7.b osztályokban) Tápiógyör-
gyén, a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában. 

Köszönöm a munkalehetőséget, és munkámmal 
igyekszem megszolgálni a bizalmat.  A Gyermekek-
kel, Szülőkkel, Kollégákkal jó kapcsolat kialakítására 
törekszem. 

Bemutatkoznak új pedagógusaink
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A nevem Csinger Rozália Jász-
boldogházán lakom férjemmel és 
két kislányommal.

Tápiógyörgyei kötödésem is 
van, mivel nővérem és sógornőm 
is lakik a családjukkal együtt.

Jászberényben a Szent István 
Egyetemen szociális munkás sza-
kon szereztem diplomát. A főis-
kolás évek alatt gyermekjóléti és 
családvédelmi ismereteket tanul-
tam, szigorlatoztam pedagógiából, 
pszichológiából.

Majd gyógypedagógiai asszisz-
tens képzésen vettem részt, és sze-
reztem bizonyítványt.

Jászboldogházán a Mátyás Ki-
rály Általános Iskolában dolgoz-
tam 4 évig.

Idén szeptembertől kerültem át 
Tápiógyörgyére, hogy segítsem a 
tantestület munkáját. Jászboldog-
házán 2 nap vagyok délelőtt, a hét 
többi napját itt töltöm Tápiógyör-
gyén.

Órarend szerinti beosztásban 
végeztem a munkámat. Segítem a 
pedagógusok munkáját,a tanulási 
nehézségekkel küzdő gyerekekkel 
foglalkozom, udvari ügyeletet lá-
tok el, és az 5-6-7.osztályos nap-
közis csoportot vezettem ebben a 
tanévben.

Nagyon szeretem a munkámat, 
és maximális odaadással igyek-
szem végezni.

A kollégákkal nagyon jó a kap-
csolatom, mindenben segítenek.

Örülök, hogy munkámmal se-
gíthetem a tantestületet, az itt ta-
nuló gyerekeket és közösséget is.

Kovács Júlia Erika vagyok, 25 
éve tanítok. 1993. februárjában 
kezdtem dolgozni Gyálon, abban 
az iskolában, amelyben általános 
iskolai tanulmányaimat végeztem. 
Akkor indult el ott Népi bőrműves 
oktatás, ahol szakoktatóként dol-
goztam négy évig, majd alsóban 
tanítottam, mellette matematikát 
5. és 6. osztályban. 2016. augusz-
tusában költöztem Tápiógyör-
gyére két fiammal. Kristóf akkor 
volt nagycsoportos óvodás, Ádám 
négy hónapos. Vele voltam egé-
szen 2018. augusztus 31-ig otthon, 
majd felvettek az iskolába dolgoz-
ni. Jelenleg az ötödik és hatodik 
évfolyamon tanítok matematikát, 
alsóban éneket és testnevelést. 
Nagyon vártam, hogy újra tanít-
hassak, Kristófon keresztül már 
beleláthattam az itteni munkába. 
Nehéz szívvel váltam meg régi 
iskolámtól, de innen oda eljutni 
naponta nem lehetséges. Szeretek 
itt élni, remélem, a diákok a segít-
ségemmel megszeretik, megértik a 
matematikát, munkámmal tudom 
segíteni az itteni közösséget is, és 
építő segítő tagjává tudok válni.

Szabó Eszter vagyok, diplomámat 
2002-ben a Szent István Egyetem Jász-
berényi Tanítóképző Főiskolai Karán, 
tanító szakon, természetismeret mű-
veltségterületen szereztem. A diploma 
megszerzése után az Újszászi Vörös-
marty Mihály Általános Iskolában he-
lyezkedtem el, ahol 16 évet dolgoztam, 
mint alsós tanító néni és természetisme-
ret szakos tanár az 5. és 6. évfolyamon. 
Két 9 éves kisfiú édesanyja vagyok.

Örömmel tölt el, hogy ez év augusz-
tusától itt taníthatok Tápiógyörgyén 
a Kazinczy Ferenc Általános Iskolá-
ban 2. osztályban magyar irodalom és 
nyelvtant, 5. évfolyamon természetis-
meretet, 4. osztályban készségtantár-
gyakat tanítok, 3-4-5. évfolyamon pe-
dig fejlesztek. Szeretném elérni, hogy 
az iskola olyan hely legyen, ahová jó 
elmenni, barátokra lehet lelni, sok ér-
dekeset lehet megtanulni. Igyekszem 
minél hamarabb, minél több mindent 
megtudni tanítványaimról, hogy a 
fejlesztésük a megfelelő területen ki-
emelt legyen, a hiányosságokat hamar 
leküzdjük, az erényeket még jobban 
kamatoztathassuk. A készség-tantár-
gyaknál kiemelt feladatnak tartom a 
tanulók kézügyességét, kreativitását ki-
bontakoztatni, sikerélményhez juttatni 
a gyerekeket. Tanóráimon törekszem a 
módszertani sokszínűségre, a modern 
eszközök használatára.

Fontosnak tartom, hogy a tanulók 
önmagukhoz képest a lehetséges ma-
ximumot kihozzák magukból, a szor-
galomnak, tudásnak legyen értéke. 
Tudom, hogy mindez csak a szülőkkel 
való együttműködéssel lehetséges, így 
fontosnak tartom a velük való közvet-
len kapcsolatot.

Meggyőződésem és hitvallá-
som: „A gyermek az enyém, a tiéd, 
mindannyiunké”.
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Minden kisgyermekes család 
életében igen nagy változást je-
lent az óvodai élet kezdete, illetve 
az óvodás lét. Eddig a kisgyermek 
egész napját a szülőkkel töltötte, az 
anyukája minden lépését vigyázta. 
Most egy olyan időszak veszi kez-
detét, amikor néhány órát már az 
anyukától távol tölt a kisgyermek. 
Milyen jó lenne látni, mi történik 
vele, hogyan boldogul a közösség-
ben? – mondják az anyukák. Igaz 
megkérdezik az óvónénit is, de 
mégiscsak jó lenne a gyermektől 
hallani a választ, arra a kérdésre, 
hogy mi történt ma az óvodában, a 
legtöbbször „semmi, nem „emlék-
szem”, játszottunk a válasz. 

Mit kérdezzünk, illetve hogyan, 
hogy megtudjuk milyen napja volt? 

A kicsik számára még bonyolult 
feladat összefoglalni a napot. Nehe-
zükre esik a fejükben egymásután 
rendezni a nap történéseit. Segítse-
nek nekik ebben! 

Fontos az ölelés, az érintés. Ez 
azt jelenti a gyemeknek, hogy fi-
gyelünk rá, érdekli az anyukát, 
hogy mi van vele. Legyünk hozzá 
türelmesek, nézzenek a szemébe, 
esetleg guggoljonak le hozzá! Ér-
demes nem túl hosszú, pontosan 
megfogalmazott kérdéseket felten-
ni, mint például: 
- Ki aludt el elsőként ma? 
- Kivel játszottál az udvaron?
- Milyen új dalt, mondókát, verset 
tanultatok? 
- Ki volt ma a napos az asztalotok-
nál?
- Ki volt a párod? Ki mellett ültél 
ma? 
- Mit mondott neked az óvónéni? 
- Min nevettél ma egy nagyot? Mi 
volt ma vicces? 
- Mi a kedvenc helyed az oviban? 
Miért? 

Sokféle kisgyermek van. Ha 
ezekre a kérdésekre nem válaszol 
gyermekünk, akkor mutassunk 

példát. Hogyan? Ne kérdezzenek 
semmit, hanem egészen egyszerű-
en őszintén meséljék el, hogy mit 
történt önökkel aznap. Örömteli 
nap volt, vagy valami bosszúság 
érte önöket? Ha a gyermek érzi, 
hogy a szülő nem szerepet játszik, 
hanem őszintén mesél, szeretné az 
anyuka megosztani vele a napját, 
akkor valószínű, hogy a gyermek 
is mesél egy rövidke történetet az 
övéből, ami éppen az eszébe jut. 
Ahogy Vekerdy Tamás mondja, a 
gyermek napjának egyik legjobb 
része, hogy végre újra együtt van 

anyával, apával. Elmondja majd 
a fontos történéseket, csak ki kell 
várni. Türelem! Hagyjanak neki 
időt, amíg megtörténik az átállása 
az oviról az otthonra. 

Ha elkezd mesélni, akkor figyel-
mesen hallgassuk végig, akármi-
lyen hosszan is mesél. 

Kívánok minden anyukának mi-
nél több tartalmas, valódi beszélge-
tést kisgyermekével! 

Kisné Cselei Mária
óvodapedagógus

„Mi történt az óvodában?”
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Sok-sok év telt el azóta, hogy be-
zárta kapuját a bölcsőde. Az odajáró 
gyermekek azóta felnőttek és családot 
alapítottak. Már csak emlékeikben él a 
nagyteraszos, soklépcsős épület, ahol 
hajdanán az első közösségi tér volt a 
puha, meleg, családi fészek után. 

2018. szeptember 1-jétől kisebb 
területen, a Kastélykert Óvoda új-
építésű, szép, modern, tágas csoport-
szobájában, árnyas fákkal övezett 
udvarrészén újra indult a bölcsőde, 
mini bölcsőde néven. Segítve azokat 
a családokat, akiknek gondot okoz a 
kisgyermek elhelyezése, míg a szülők 
a munkahelyükön vannak. Néhány 
gondolat a bölcsődei életről: 

A kisgyermekek életében az első 3 
év, az első közösség meghatározó, je-
lentős szerepe van a gyermek későbbi 
személyiségfejlődésében. 

A kisgyermek ebben az életsza-
kaszban a legsérülékenyebb testileg, 
lelkileg egyaránt. Erősen függ a fel-
nőttektől, ezért a kisgyermeknevelő 
személyisége meghatározó. Fontos a 
biztonságos környezet, melyben telje-
sebb odafigyeléssel óvjuk, vigyázzuk 
a ránk bízott gyermekeket. Szerete-
tünk kifogyhatatlan, türelmünk határ-
talan, a gyermek játékossága bennünk 
van. A mosoly, a simogatás mindig 
nálunk van. 

A bölcsődei élet megkezdése sok 
szülőnek és gyermeknek az első olyan 
élmény, amikor a kicsi az édesanyjától 
fokozatosan elválva, egy új közösség-
be illeszkedik be. Nagy változás ez 
mindkettőjük számára. Természetes 
az izgalom, hiszen a legféltettebb kin-
csét készül rábízni valakire, akit még 
nem ismer. Ezért nem mindegy, hogy 
milyenek az első benyomások, élmé-
nyek. 

A beszoktatás kb. 2 hetet vesz 
igénybe, amit nagyon óvatosan, foko-
zatosan kell kezdenünk. A beszoktatás 
főszereplője a kisgyermek, ő diktálja 
a tempót, az ő igényeihez alkalmaz-
kodunk. Meg kell szoknia, hogy a 
kisgyermeknevelő fokozatosan átve-
szi a szülőtől a gondozási feladatokat 
(étkezés, mosakodás, pelenkázás). 
Tudnunk kell, hogy a bölcsőde egy 
teljesen más élethelyzet a kisgyermek 
számára, mint amit eddig megszokott. 
Otthon mindig volt számukra vala-
ki, aki ismerős volt (szülő, nagyszü-
lő, testvér) ismerős volt a könyezet, 
mindig volt valami állandó, valami 
kapaszkodó. Ezért fontos a fokoza-

tosság. Ne siettessük ezt a folyamatot. 
Másik fontos dolog, hogy pozitívan 
álljanak a bölcsődéhez, mert a kisgyer-
mek a lelkével lát, érez. Amennyiben 
bizonytalanságot érez a szülőn, sokkal 
nehezebb elnyerni a bizalmát. Önök 
úgy tudják legjobban ezt a folyamatot 
segíteni, ha nem mutatnak félelmet az 
új iránt, hisznek a kisgyermeknevelő 
szakértelmében, ha bizonytalanok, fé-
lelmeik vannak, megbeszélik velünk. 

Nyugodt, derűs, szeretetteljes lég-
körben felnövő gyermekből válnak 
boldog, kiegyensúlyozott, a világra 
nyitott, érdeklődő, önállóan gondol-
kodni tudó emberek. 

Munkánk során törekszünk a ne-
velés, gondozás egységét megtartani. 
Elsődleges cél, a gyermek testi, lelki 
szükségleteinek kielégítése. Egyéni 
bánásmód biztosítása, minden gyer-
mek egyedi, különleges, önálló sze-
mélyiség. Szem előtt tartva sajátos-
ságát, fejlettségét, pillanatnyi fizikai, 
szellemi állapotát. 

Állandóság jelentősége: a gyermek 
személyi és tárgyi környeztének állan-
dósága növeli az érzelmi biztonságot. 
A személyi állandóság alapvető felté-
tele a gyermek és a kisgyermeknevelő 
közötti meghitt érzelmi kapcsolat ki-
alakulásának, a szülőtől való elválás 
megkönnyítésének. 

Aktivitás, önállóság segítése, pozi-
tívumokra támaszkodás, önállósodási 
folyamatokban érezze a kisgyermek a 
figyelmet, biztatást, támogató segítsé-
get. 

Céálunk, hogy a mindennapjaink 
a kicsikkel derűs, jó hangulatban tel-
jenek. 

Köszönjük, hogy legdrágább 

kincsüket bízzák ránk, köszönjük a 
megelőlegzett bizalmat. 

Igérjük, hogy sokat fogunk ját-
szani, hiszen a játék a gyermekkor 
legfontosabb és legfejlesztőbb tevé-
kenysége. A játék az-az út, amely a 
gyermeket a világ megismeréséhez 
vezeti, ezért fontosnak tartjuk, hogy 
minden tevékenységünket a játékos-
ság hassa át. 

Lehetőség van e korai életszakasz-
ban a gyermekeknek kipróbálni a fes-
tést, rajzolást, ragasztást, gyurmázást. 

A mesélés, verselés, képeskönyv-
nézegetés bensőséges helyzet, amely 
a kisgyermek számára érzelmi biz-
tonságot ad. A mese, vers világa az 
anyanyelvi nevelésnek az egyik leg-
fontosabb eszköze. Nagy hatása van 
a beszéd, gondolkodás, emlékezet, 
képzelet fejlődésére. A mozgás a kis-
gyermek lételeme, amely fontos a 
mozgáskoordináció harmonikus fej-
lődésére. A mozgás nem csak öröm-
forrás, hanem erősíti a kisgyermek 
izomzatát és többlet oxigénhez juttatja 
a szervezetét. Ezáltal minden további 
tevékenysége hatékonyabb lesz. 

Mindennapi tevékenységünk során 
már életük e korai szakaszában igyek-
szünk megalapozni a gyermekeikben, 
hogy felelősek vagyunk egymásért, a 
környezetünkért. Fontos, hogy a he-
lyes magatartás és viselkedésformák 
rögzítése már ebben az életkorban el-
kezdődjön.

Baliczki Károlyné
kisgyermeknevelő

Kis Judit
bölcsődei dajka

Mini bölcsőde az óvodában



15. Tápiógyörgyén jól teljesít a közfoglalkoztatás
Mit kell tudni a közfoglalkoz-

tatásról?
A közfoglalkoztatás átalakítása 

következtében 2011. január 1-jétől 
megszűnt a közmunkaprogram, 
a közcélú munka és a közhasznú 
munkavégzés, melyeket az egy-
séges közfoglalkoztatás rendszere 
váltott fel.

A feladatok (programelemek) 
két fő csoportba sorolhatók:

1. Értékteremtő programok,
2. Szociális programelemek.
Az értékteremtő programok 

legnagyobb részben a mezőgaz-
dasági programokat jelentik, ame-
lyek keretében a települések nö-
vénytermesztéssel, állattartással 
és tartósítással  foglalkoznak alap-
vetően.

A mezőgazdasági projektek 
célja, hogy zöldség és gyümölcs 
termesztése, illetve kisállatte-
nyésztés révén segítse az önkor-
mányzati intézmények és a telepü-
lés közfeladatainak ellátását (pl. a 
közétkeztetést), a többlettermékek 
esetleges feldolgozását, értékesí-
tését, valamint támogassa a tele-
pülések önfenntartását.

Tápiógyörgyei adatok:
Az értékteremtő program ke-

retében mezőgazdasági program 
került megvalósításra. Az önkor-
mányzat tulajdonát képező terü-
leten kettő darab 300-300 m2-fó-
liasátrat épített az önkormányzat 
2017.márciusban. A fóliasátrak 
mellett 1 ha szabadföldi terület ke-
rült megművelésre. A fóliasátrak-
ba és a szabadföldi területekre a 
növények előnevelése üvegházban 
történt,  amit az Önkormányzatnak 
térítésmentesen felajánlott a tulaj-
donos.

A programban 10 fő közfog-
lalkoztatott van, Kollár Pál irá-
nyításával. Az ott dolgozók mun-
kabérével együtt a program teljes 
költsége 26.942.000,- Ft

Nagy összegű beruházá-

si költségek voltak a kerítésosz-
lopok, a drótháló, a nagykapu, a 
fóliasátrak, a szivattyú, a locsoló-
tömlő, kerti szerszámok. 5000 db 
fűszernövény palánta került elpa-
lántálásra.

A támogatásból beszerzésre 
került címkéző mérleg, fóliázó 
gép (nylon tasakokat készíthetünk 
vele).

A program 2018-ban folyta-
tódott hasonló paraméterekkel. 
2018-ban a programban egy pót-
kocsit került beszerzésre  a tavaly 
beszerzett traktor mellé.

2018. szeptember 1-jén a ker-
tészetben dolgoztak: Gáspár Tün-
de, Bíró Lajosné, Pribélyné Szabó 
Katalin,Petrik Julianna, Horváth 
Zsolt, Szatmári György, Szűcs 
László.

Tavasszal a fóliasátrakban sa-
láta, újhagyma, retek majd para-
dicsom és paprika volt termeszt-
ve, aminek nagy részét a konyha 
dolgozta fel, többit  Bíró Lajosné 
árulta a helyi piacon.A szabadföld-
ben, burgonya, fokhagyma, petre-
zselyem, sütőtök.

Fűszernövények: tárkony, zsá-
lya, majoranna, oregano. menta, 
lestyán. 2018 tavaszán elültetésre 
került 700 tő levendula.

A kiállítás
Nagykáta adott otthont 2018. 

szeptember 8-9-én a TápióFeszt 
keretein belül az „I. Pest Megyei 
Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vá-
sár” elnevezésű rendezvénynek.

Dr. Hoffmann Imre Belügymi-
nisztérium közfoglalkoztatási és 
vízügyi helyettes államtitkára nyi-
totta meg. Beszédében leszögezte, 
hogy a Belügyminisztérium, mint 
a közfoglalkoztatás irányítója azt 
a célt tűzte ki, hogy olyan progra-

mok valósuljanak meg, amelyek 
hasznosak, értéket teremtenek, 
folyamatos munkavégzést tesznek 
lehetővé, és a lehető legtöbb hát-
rányos helyzetű munkanélküli szá-
mára érhetők el az ország minden 
területén. Az elmúlt időszakban 
termelő kapacitásokat, üzemeket 
hoztunk létre olyan településeken, 
ahol a helyi gazdaság és infra-
struktúra fejletlensége következ-
tében igen korlátozott a nyíltpiaci 
elhelyezkedés lehetősége. - tette 
hozzá. 

A helyi közfoglalkoztatás szí-
ne-javát felvonultató eseményen 
17 kiállító mutatta be tevékenysé-
gét, a programokban dolgozó köz-
foglalkoztatottak keze munkáját, 

köztük Tápiógyörgye is.
Tápiógyörgye kiállításon való 

megjelenésének fő szervezője 
Batu Andrea a Polgármesteri Hiva-
tal munkaügyi- és közfoglalkozta-
tási főelőadója. Munkáját segítette 
Gál Szilvia, Szabó Lilla, Benedek 
Tamás. A terményeket előállítását 
szakmailag felügyelték Kollár Pál 
és Mészáros István.

A program 2019-ben tovább 
folytatódik, a foglalkoztatottak 
létszámát még nem ismerjük, mert 
arról a Belügyminisztériumban 
csak 2018 decemberében fognak 
dönteni.

Turóczi István Zoltánné



16. 
  Miért a Cegléd Ingatlan?

1. A cégfilozófia (misszió) értéket fejez ki, amelyek között az ügyfeleknek kínált elsődleges 
értékek a Cegléd Ingatlannál a következők:

 Magas szintű szakmai felkészültség
 Tisztesség
 Integritás a cég kapcsolataiban és tevékenységében
 Megbízhatóság
 Szociálisan érzékeny viselkedés
 Állandó jobbításra, magasabb szintre törekvés

2. Mindezeket a Cegléd Ingatlan tudja Önnek biztosítani mivel a térségben csak nálunk 
alkalmazott, új és hatékony, több szintű szolgáltatást, úgynevezett egy ablakos ügyfél 
kiszolgálási illetve értékesítési rendszert vezettünk be, ezáltal a többletszolgáltatás 
alacsonyabb árat is jelent. Kiszolgáljuk Önt, ha az alább felsorolt szolgáltatások bárme-
lyikében szakmai segítségre lenne szüksége. 
 ingatlanok adásvétele
 ingatlan értékbecslés
 ügyvédi közreműködés
 hitel ügyintézés
 lakástakarék ügyintézés
 biztosítások
 energetikai tanúsítvány
 lakáskorszerűsítés, (rezsicsökkentés, pályázat, kedvezményes hitelek)
 ingatlanok felújítása
 építőanyag 

3. Ahhoz, hogy hatékonyan és szakszerűen tudjunk dolgozni, bizalomra van szükségünk. 
Fejlett pénzügyi kultúrájú országokban nem csak autószerelője, fodrásza vagy fogorvosa 
van az embereknek, hanem ingatlanosuk is, mert milliók múlhatnak azon, hogy szakember 
közreműködésével intézik-e a család ingatlanügyeit. Legyen a Cegléd Ingatlan tanácsadója 
az Ön ingatlanosa, akit bármikor felhívhat, ha szakmai segítségre van szüksége.

4. Őrizzük szakmai függetlenségünket. Többek között ennek köszönhető, hogy nem úgyneve-
zett jutalékért dolgozunk. Mivel nem kell másoknak is pénzt keresni (ezt a részt megbízó-
inknál hagyjuk) ezért mindig az adott ügyletre igazított, versenyképes munkadíjat tudunk 
kialakítani. Egy jelentős vagyontárgy értékesítésekor 3 szempontot kell figyelembe venni. 
Pontokba szedve, az általunk képviselt fontossági sorrend szerint.

• Biztonság
• A lehető legjobb ár
• Gyorsaság

5. A Cegléd Ingatlannál nem törekszünk a mennyiségalapú adatbázisra. Szakértőink adott 
területre specializálódtak, korlátozott számú ingatlannal és ügyféllel foglalkozhatnak 
egyszerre, minden esetben figyelembe véve a szakmai korlátokat. Szemléletünk eredmé-
nyeként és a hosszú évek tapasztalata alapján kialakult az az ügyfélközpontú gondolkodás, 
aminek következményeként az Ön ingatlana és igénye, nem egy lesz a sok közül, hanem 
kiemelten tudjuk kezelni, Önre és ingatlanára mindig lesz időnk.

6. Tudjuk, hogy az elégedett ügyfél újra meg fog keresni és másoknak is ajánlja a Cegléd 
Ingatlant ezért mindent megteszünk, hogy ügyfeleink jó hírét vigyék a cégünknek. Törek-
vésünk eredményeképpen megbízóink jelentős része ajánlás útján érkezik.

7. A Cegléd Ingatlan közreműködése esetén mindig a megbízó hozza meg a végső döntése-
ket, a mi feladatunk az, hogy szakmai tudásunkkal támogassuk Önt céljai elérésében.

Elérhetőségeink: Pataki Tibor: 06-30-364-6285
 Perjési Éva:   06-30-633-7557

Cegléd Rákóczi út 1. e-mail: info@cegledingatlan.hu www.cegledingatlan.hu

MÁSKÉPP MINT MÁSOK!



17. Cselei Gáborné: 
Györgyei emlékek 

Régi idők hangja szólít,
emlékekkel telve lelkem,
akácfák édes illatát,
amíg élek nem felejtem. 

Hallom az erdő sóhaját,
békésen zúg a harang,
nyugalmat sugall az esti táj,
fészkére száll a vadgalamb. 

Tápiógyörgye kicsi falum,
ez az én világom,
mint bezárt szirmú virág
őrzi titkom, őrzi álmom. 

Csobog a vén Tápió,
kanyarogva siet elém,
megpihen a kertek alatt
és a fáradt vándor mesél: 

Valamikor itt malom zúgott
cikáztak a fürge halak,
hűs vizében kender ázott,
béka lapult a kövek alatt. 

Jó volt benne lubickolni,
eltitkolni a titkokat,
szitakötőkkel kergetőzni,
amikor leszállt az alkonyat. 

Korán keltek a Györgyeiek,
kakas szóra ébredt a hajnal,
porfelhőbe ment a gulya
csörömpölve a kolomppal. 

Nyár derekán Péter-Pálkor,
zsákokba folyt az élet,
táncot járt az éles kasza,
fürgén rakták a kévéket. 

Aratók dalát hozta a szél
szívbemarkoló dallamot,
a búza megadta magát,
fejét lehajtva hallgatott. 

Embertpróbáló volt a nyár,
mintha a Nap a Földön járna,
bőven hullott a verejték
az áldott búza kalászra. 

Dolgoztak napestig,
nem számolták a perceket,
a Nap forró lehelete,
bőrükre rózsát égetett. 

Megálltak az égre nézve
egy-egy röpke kis fohászra,
ha az estéli harangszó
kint érte őket a határba. 

Vajon mondanak-e még áldást,
ha kisül a ropogós kenyér,
és tud e még úgy simogatni
a kérgesre dolgozott tenyér? 

Nem sírom vissza a múltat,
de a szívemnek fáj nagyon,
gyermek nélkül ring a bölcső,
és egyre több a sírhalom. 

Hívek után sír a templom,
üresen konganak a falak,
a Szent Anna búcsús ünnep,
mára csak szép emlék maradt. 

Az artézikút mélyen hallgat,
pedig ha beszélni tudna,
elmondaná, hogy a vizeskanna,
miért dőlt fel újra meg újra. 

Ott szövődtek szép szerelmek, 
ott akadt a lánynak párja, 
az édes csókok számtalanját 
csak a fényes holdvilág látta. 

Sok esztendő van mögöttem, 
semmi nincs úgy mint azelőtt, 
rég nem hajtanak már fejet 
az útszéli kereszt előtt. 

Most minden olyan más, 
mintha halkabb lenne a csobogás, 
csak a szívem ver hevesebben, 
ha még valaki felismer engem. 

Megritkult a tölgyfa erdő, 
a madár fészket nem talál, 
lelkem mint a tépettszárnyú lepke 
a végtelen időbe száll. 

Nézem a túlsó partot, 
hová tüntél kékruhás remény? 
Míg emlékeim közt kutatok, 
könnyeim gyöngyéből 
szivárványt sző a fény. 

Isten veled tölgyes erdő, 
Isten veled Tápió patak, 
emlékezések puha fátyla, 
egyszer majd végleg elszakad. 

2017. 

Faluújság hirdetési 
árak

A hirdetési áraink a 
következők:

1/1 oldal: 10.000 Ft
1/2 oldal: 7.000 Ft
1/4 oldal: 4.000 Ft
1/8 oldal: 2.500 Ft

1/16 oldal: 1.500 Ft
Megjelenési időpontok:
március 15-ére, nemzeti

ünnepünkre,
május utolsó vasárnapjára, 

Hősök napjára,
július utolsó szombatjára,

Falunapra,
október 23-ára,

megemlékezésünkre,
december végére,

Karácsonyi hangversenyre
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OLVASD 
EL!

Olyan lehetőséget kínálunk,
amire NEM TUDSZ NEMET MONDANI!

NE SZALASZD EL!
A környék LEGMAGASABB ÓRABÉRÉVEL és

LEGBARÁTSÁGOSABB VEZETŐIVEL várunk PÉCELEN!

Betanított, könnyű összeszerelői munkáért:

BR. 1160 FT/ÓRA
SZÁMOS EGYÉB BÓNUSZ:
 + Bruttó 20.000 Ft/hó

 Hónap dolgozója jutalom – Bruttó 20 000 Ft/hó
 Ötlet bónusz

Nálunk TÚLÓRÁRA is van lehetőség!

+ INGYENES CÉGES BUSZJÁRATOK / UTAZÁSI TÁMOGATÁS
MOST élj a lehetőséggel, mert nálunk nem csak

a FIZETÉSED lesz jó, a HANGULATOD is!

06-30-523-61-15

Tápió Tüzép, Tápiógyörgye Táncsics 62.
Téli tüzelő árak: CSEH dió szén: 5600,-Ft/q, kalodás tüzifa (1,7 m3): 41000,-Ft 

Szén választékunk folyamatosan változik, érdeklődjön telefonon!
PORFIX (YTONG) árak: 5 cm: 310,-Ft, 7,5 cm: 380,-Ft, 10 cm: 400,-Ft, 15 cm: 640,-Ft

30NF falazótégla: 375,-Ft, raklapos mennyiségnél kedvezmény!
Műgyantás nemesvakolat helyben keverve: 7000,-Ft/vödör (10 m2)

Szinezze velünk házát!
Betonoszlop pénztárca barát áron: 1400,-Ft/db, betonáru, járdalap, térkő,

Sóder 6500 Ft/m3 Térháló, Dróháló, szeg, csavar, tiplik. Purhab, micropol, 1800 Ft/l, zsákos 
beton:1150,-Ft,  0-10-es fehér beltéri glett: 2540,-Ft, 6-30-as glett 1800,-Ft, kültéri glett: 2200,-Ft

Csemperagasztó: 1050,-Ft, Bel-és kültéri festék, alapozók, tapadóhíd, folyékony fólia.
Kerti murva, Beton kerti szegély 1m-es: 700,-Ft,

Minőségi műkő kémény fedlapok már 4700,-Ft-tól,
Temetőkő, sóder, homok minden mennyiségben!

Fuvarozás, bontás, sitt kihordás, darus és billenős autóval bérmunka.
www.tapiotravel.hu

 Tel:   06-20/613-2093,           06-20/557-1674
Tápió Tüzép, Tápiógyörgye Táncsics 62.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik mély 

fájdalmunkban együtt 
érezve kísérték utolsó 

útjára

TÓTH LÁSZLÓT
(1952-2018)

szeretett férjet, édesapát, 
és sírján az együttérzés 
virágait helyezték el.

Felesége és fia

1,7 m3-es kalodás tüzifa
41.000 Ft/kaloda (tölgy, bükk)

CSEH dió szén: 5600,-Ft/q
Tápió Tüzép, Tápiógyörgye Táncsics 62.

Tel: 06-20/613-2093,
06-20/557-1674
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TANKÓ-WALTER ÉS TÁRSA KEGYELETI KFT. 
Központi  i roda:  2700 Cegléd,  Rákóczi  út  30-32.  
Tel :  06-53/317-225,  06-20/9-311-711  

TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁS
TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉSSEL  

Helyi  képviselőnk: 

TÓTH ÁRPÁD 
2767 Tápiógyörgye,  Gesztenyesor u.  23.

06-20/375-90-23  

Anyakönyvi  ügyintézés 
Özvegyi  nyugdí j  ügyintézés 

Temetőgondnokság  

ELHUNYTSZÁLLÍTÁSI ÜGYELET
ÉJJEL-NAPPAL

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai 
kezelése során?

Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne 

történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI 
PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy 
„viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai 

szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota 
semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, 

keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás 

témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”



20. 

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

E-mail: faluujsag@freemail.hu, Nysz. 2.2.4/1251/2002. ISSN 2062-5324.
Kiadó: Községi Önkormányzat. Főszerkesztő: Polyák József. Tervezte: Polyák József, Móricz József

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

Ha szereted a kulturális programokat, és szeretnél egy összetartó közösséghez tartozni, akkor 
jelentkezz közénk. Szeretjük Erdélyt, járjuk a Felvidéket, keressük a kint élő magyar kapcsola-
tokat. Minden évben közösen teszünk egy kirándulást vagy Erdély vagy a Felvidék irányába, 
gondozzuk a Kopjafa környékét és az emlékparkot. 

Ha szeretnél ehhez a jó csapathoz csatlakozni, akkor az alábbi elérhetőségeken megteheted és 
részletesebb információkhoz juthatsz:

Németh Csaba, a Torockó Baráti Társaság elnöke:
+36 30 483 4597, nemeth--csaba@freemail.hu


