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K R Ó N I K A 
Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 

Július elsı két hetében a Liliom út i 
iskolaépület bontási munkái fo lytak 
„fokozott” hatósági ellenırzés mellett. 
Július 19-én emlékoszlop avatás volt a 
Hısök parkjában az 1849 tápiószelei 
eseményeinek és a lebontott Viczián 
kúriának emléket állítva. 
Július 20-án Rendkívüli testületi ülés 
keretében a várossá nyilvánításunk 
kapcsán szükségessé vált okiratok 
megváltoztatásáról döntöttünk. 
Július 21-én a mérnöki alapkitőzések-
kel megkezdıdött az isko la építése. 
Július 22-én indult a TÁMOP-os isko-
lai, óvodai pályázat. 
Július 24-én az M1 televízió regionális 
mősorában szerepelt Táp iószele, mint 
Pest megye új városa. 
Július 30-án Nagykátán társulati ülé-
sen döntések születtek a szennyvízbe-
ruházás kiv itelezéséhez szükséges köz-
beszerzési eljárások megindításáról. 
Július 31-én a helyi Vidékfejlesztési 

Irodában vezetıségi ülés keretében 
elfogadásra került a falumegújításra 
benyújtott pályázatok értékelése. 
Augusztus 4-én a Szirt Invest Kft-ben 
folytattunk tárgyalást az Egészségügyi 
Központ továbbépítésérıl. A munkák 
várhatóan az ısszel megkezdıdnek. 
Augusztus 5-én Szociális Bizottsági 
ülés volt. 
Augusztus 8-án a Mozgáskorlátozot-
tak Klubja találkozót rendezett a Pest 
megyei hasonló sorsú emberekkel. 
Augusztus 10-én Leader akciócsoport 
ülés volt Tápiószelén, ahol az ısszel 
kiírásra kerü lı pályázatok tervét vitat-
tuk meg. 
Augusztus 12-én A Rákbetegek Or-
szágos Szövetségének tápiószelei Biza-
lom Klubja szervezett tájékoztatást a 
vastagbélszőrı vizsgálatokról. 
Augusztus 15-én a fiatalok Garden 
Partyja kerü l megrendezésre a Nép-
kertben. 

Augusztus 20-án ünnepi mősorral, 
koncerttel, tőzijátékkal és a  tápiószelei 
lakosok vendégül látásával (gulyás, sör 
vagy üdítı) kívánjuk megünnepelni 
nemzeti ünnepünket és Tápiószele vá-
rossá nyilvánítását. 

Mint egy szélkakas olyan településünk közepe most 
a nyári hónapokban. Munkák folynak az iskolában és 
az óvodában párhuzamosan. 

Befejezıdtek a Liliom úti régi épület bontási munkái 
és elkezdıdött az új iskola alapozása. A KÁTA Épszöv 
Kft. dolgozói feszített tempóban végzik munkájukat, az 
elızetes ütemtervhez képest kb. másfél-két héttel elıbb 
járnak, mindazok ellenére, hogy „gondos” feljelentı 
kezek igyekeznek akadályokat gördíteni munkájuk elé. 
A bontási munkálatoknál, –írásából következtetve ta-
nult ember– régi kapcsolatára hivatkozva, de névtelen 
levélben hívta ki a munkaügyi kommandót, hogy ukrán 
és román „fekete” munkások engedély nélkül dolgoz-
nak a bontáson, pontos helyszínrajzot adva az építési 
terület megközelíthetıségeirıl. A környezetvédelmi 
hatóságot mérhetetlen mennyiségő levegıben szálló 
bontási azbeszttel lehetett a helyszínre hívni, de miután 
meggyızıdtek a le nem bontott részbıl, hogy cement-
tel átitatott főrészpor, illetve szigetelésként kızetgya-
pot található az épületben, így a lebontottban is ez volt, 
összepakoltak és elmentek, megjegyezve, hogy bizto-
san „jól szórakozik” valaki az adófizetık pénzén, ki-

rendelve tucatnyi kommandóst és a különbözı hatósá-
gokat feleslegesen. 

Sajnos vannak településünkön olyanok, akiknek leg-
fıbb célja a fejlıdés akadályozása. 

A munkák, mindezen kellemetlen epizódok ellenére 
töretlenül folynak a iskolában és az óvodában is, 
ahol az öreg épület szigetelése, külsı vakolása és tetı-
cseréje kezdıdött meg. 

Az óvoda újabb épületében pedig a vizesblokkok 
teljes felújításával várják augusztus végén a gyereke-
ket. 

Rövidesen megkezdıdik az egészségház bıvítése 
is magántıke bevonásával. Az új épületben lesz elhe-
lyezve a gyermekorvos, a védınıi szolgálat és gyógy-
szertár is, segítve a tápiószelei emberek jobb ellátását. 

Mindezek mellett a most már Városgondnokságnak 
nevezett intézményünk emberei szépítik környezetün-
ket, tisztán tartják parkjainkat. 

Tápiószele akkor fog igazán városként fejlıdni, ha 
örökre eltőnnek az ármánykodó, rosszindulatú emberek 
a fejlıdés útjából! 

Kovács Ferenc polgármester 

Város a fejlıdés útján 

Településünk hivatalos 
városavató ünnepsége  

 
szeptember 12-én  

délután 15 órakor lesz a  
 

Transelektro nagytermé-
ben, amelyre minden  
érdeklıdıt szeretettel 

várunk! 

2009. július 1-jével Dr. Sólyom László Köztársasági Elnök Úr  
városi címet adományozott településünknek. 
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ui: Megjelentetjük könyv alakban azt az összefoglaló mő-
vet, amelyet benyújtottunk a várossá nyilvánítási kezdemé-
nyezésünkként. 

Ennek elıszavát szintén ajánlom a kétkedıknek figyelmé-
be. 

 
A könyv az augusztus 20-i ünnepségünk alatt kedvezmé-

nyes (1.000.-Ft-os) áron megvásárolható. 

Tették fel a fenti kérdést jó néhányan az utóbbi hetekben. 
Egy dolgot szögezzünk le elıször: semmilyen rosszat 

nem hoz településünkre, ettıl  nem lesznek nagyobbak  az 
adók, nem kerülnek többe a szolgáltatások, és nem lesz 
több a képviselık tiszteletdíja. 

Mi az ami mindenkinek jó? Túl az emberi önbecsülésen és 
büszkeségen, növekedni  fog az ingatlanok értéke, várha-
tóan nagyobb érdeklıdés lesz településünk iránt mind a 
munkahelyteremtés területén, mind vállalkozói szem-
pontból. 

Növekszik önkormányzatunk normatív  bevétele, ha nem is 
óriási mértékben (10-15 millió Ft/év), és jelentısen megnı-
nek a pályázati lehetıségek. 

Indulhatunk olyan pályázatokon, ahol eddig nem, és sok-
kal magasabb összegre lehet pályázni, mint községként. 

A városi cím nem a múltunknak szó l, a jelen cselekedetei 
alapján ítélték meg településünket, a döntés Tápiószele jö-
vıjének, ifjúságunknak szól. Az ı lehetıségeiket fogja meg-
növelni, nekik nem lesz mindegy, hogy falu vagy város. 

Akik a város szó hallatán minimum egy Cegléd nagyságú 
településben gondolkodnak, azok biztosan csalódottak és 
nem ért ik, hogy kaphattuk meg  a címet . A kik ellenben lát-

ják, hogy az elmúlt években hogyan változott meg közigaz-
gatási szempontból ez a fogalom, az megért i, hogy harcol-
tunk érte, hogy elérjük és örülünk neki! 

A városi cím manapság közigazgatási és területi vonzás-
körzetet, mikrotérséget fog össze. 

Tápiószele a dél Tápió-vidék kulturális és gazdasági 
központja. Nálunk mőködik a Mentıállomás, a Központi 
Orvosi Ügyelet, a Családsegítı Szolgálat, a Rendırırs, hogy 
csak azokat említsem, amelyek több települést látnak el. 

A városi címmel további szolgáltatások kerülhetnek tele-
pülésünkre.  

Összességében minden Tápiószelén élı embernek hozhat 
jót, hogy elnyertük ezt a  felemelı címet. 

Éljünk vele közösen! 
 

Elıszó 
Tisztelt Olvasó! 

 
Ez a kiadvány, amit a  kezében tart, annak a kezdeménye-

zésnek a könyv formájában történı kiadása, amely megis-
mertette településünket a várossá nyilvánítás döntéshozóival. 

Miért kapta meg, mitıl vált Táp iószele nagyközség érde-
mes arra, hogy Magyarország 328 városának sorába tartoz-
zon? 

E könyvben összegyőjtött adatokon, tényeken túl szükség 
volt hozzá a tápiószelei lakosok, civil szervezetek, vállalko-
zók és önkormányzat i képviselık összefogására, értékeink-
nek tudatos és jó kihasználására, a gazdálkodásunk stabilitá-
sára és nem utolsó sorban szerencsés földrajzi elhelyezkedé-
sünk emelte városi rangra Tápiószelét. 

Az önkormányzat i választások elıtt kitőztük a célt, szeret-
nénk a Tápió-vidék egyik kulturális és gazdasági központja 
lenni! Emelni akartuk a kistérségben betöltött szerepünket, 
ehhez mérfö ldkı a városi rang megszerzése. Külön öröm, 
hogy ezt Településünk 790 éves fennállása alkalmából értük 
el. 

Kezdeményezésünk és a várossá nyilvánítási köztársasági 

elnöki döntés a jövınek, gyermekeinknek szóló fontos straté-
giai intézkedés része. Az elkövetkezendı évek munkája lesz 
szükséges ahhoz, hogy a település érezze ennek pozitív  hatá-
sát. 

Tápiószele mostantól nem csak növekedni akar, hanem 
minıségben is többet akar elérni, többek akar tenni a 
tápiószeleiekért, az infrastrukturális fejlesztésekért, a Tápió-
vidékért, hogy a térségnek valódi centrumaként mőködhes-
sen. 

 
Marcus Aurélius azt mondta: „ahol élni lehet, ott jól is 

lehet élni” de amint mondta ebben az is benne van, hogy el is 
lehet rontani. 

 
Rajtunk múlik, hogy akarunk-e és tudunk-e éln i a várossá 

nyilvánításból kínálkozó lehetıségekkel! 
Egy új kisvárosnak a példamutatást is fel kell vállalnia! 
Ezen jövıbe vetett hittel ajánlom minden kedves olvasó-

nak Tápiószele várossá nyilvánítási kezdeményezését könyv 
alakban! 
Tápiószele, 2009. augusztus 

Kovács  Ferenc 
polgármester 

Miért jó Tápiószelének, hogy városi címet kapott? 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Tápiószelén a 
2009. augusztus 20-i (csütörtök) ünnepnapra esı hulladék-

szállítás, 2009. augusztus 19-én (szerda) kerü l lebonyolítás-
ra a város egész területén. 

Ez azt jelenti, hogy 2009. augusztus 19-én (szerda) – 

legkésıbb 7 óráig - a város egész területén szíveskedje-
nek kihelyezni a hulladékgyőjtı edényzetet!   

A megváltozott munkarend miatt a győjtıjárat a megszo-
kottól eltérı idıpontban érkezhet, ezért türelmüket és meg-

értésüket kérjük! 
Felhív juk szíves figyelmüket, hogy 2009. augusztus 26-

tól a győjtıjárat a szokásos rend szerint – szerdai és csütör-

töki napokon - jár majd.   
„ÖKOVÍZ” Kft. 

Felhívás 
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Tilos a tőzgyújtás! 
 
Azonnali hatállyal  általános tőzgyújtási tilalmat ren-

delt el Gráf József, földmővelésügyi és vidékfejlesztési 
miniszter a rendkívüli meleg és csapadék mentes idıjárás 
miatt. 

Az erdıkben ugyanis fokozott tőzveszély  alakult  ki, és 
ezért az ország egész területén lévı erdıkre, valamint az 
erdıterületek határától s zámított kétszáz méteren  belüli terü-
letre - átmeneti idıre - vonatkozik a t ilalom. 

Így tilos a tőzgyújtás a felsorolt terü leteken kijelö lt tőzra-
kó helyeken is, valamint a közút- és vasút menti fásítások-
ban, beleértve a parlag- és gazégetést is. 

A közúton és vasúton utazók, az erdıben kirándulók, vala-
mint a mezıgazdasági területeken dolgozók által eldobott 
égı cigarettacsikk és dohánynemő fokozott tőzveszéllyel jár. 
A kiszáradt árokparton, illetve vasúti töltések mellett kelet-
kezı tüzek ugyanis sok esetben közvetlenül erdı- és mezı-
gazdasági területeket is veszélyeztetnek.  

Ezért a szaktárca felhív ja a közúton és vasúton utazókat, 

az erdıben kirándulókat, a mezıgazdasági területeken dol-
gozókat, hogy égı cigarettacsikket és dohánynemőt ne dob-
janak el, azt minden esetben oltsák el.  

Aki a  tőzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést 
követ el.  

A tilalom felo ldására a fokozott tőzveszély elmúltával, egy 
késıbbi idıpontban intézkednek - tartalmazza az FVM köz-
leménye.  

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy helyi  
rendelet alapján avar és kerti hulladék égetése március 
15. és április 30., valamint október 1. és november 30. 
közötti idıszakban – vasárnap és ünnepnapok kivételével  
9.00 – 16.00 óra között megengedett. Lakossági bejelenté-
sek alapján tapasztaljuk, hogy a helyi újságban megjelent 
figyelem felhívás ellenére többen e rendelkezést nem tartják 
be annak ellenére, hogy ezzel 30.000,- forintig terjedı bír-
sággal sújthatók mivel szabálysértést követnek. A száraz-
ságra és a tőzgyújtási tilalomra figyelmeztetve kérem a tőz-
gyújtásra vonatkozó szabályok megtartását mindenkitıl a  
károk és tragédiák elkerülése érdekében. 

Tóth Julianna jegyzı 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a krízishelyzet-
be került  személyek támogatására nyílik lehetıség 2009. 
augusztus 1 – 2009. november 30-ig benyújtott kérelmek 
alapján.  

Ki jogosult támogatásra ? Az a kérelmezı,  
∗ akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem 

nem haladja meg az 57.815,- forintot, 
∗ nyugellátást részére nem folyósítanak, és 
∗ a családja mindennapi életvitelének fenntartását sú-

lyosan veszélyeztetı krízishelyzetbe kerü lt. Ennek 
minısül, ha a kérelmezı 
a) munkahelyét 2008. szeptember 30-át követıen 

elvesztette, 
b) jövedelme 2008. szeptember havi jövedelméhez 

képest 20 %-ot elérı mértékben csökkent, 
c) lakáscélú kölcsöntörlesztésébıl eredı fizetési kö-

telezettsége a törlesztı részlet 2008. szeptember 
havi összegéhez képest 20 %-ot elérı mértékben 
emelkedett, vagy  

d) egészségi állapota indokolja. 
Nem jogosult támogatásra az a személy  
∗ akinek 2009. év folyamán 15 ezer fo rintot meghaladó 

összegben átmeneti segélyt állapítottak meg, 
∗ akinek esetében az átmeneti segély megállap ítása 

iránti eljárás folyamatban van, vagy 
∗ aki a  rendelet benyújtását megelızı 90 napon belül 

átmeneti segély megállapítására kérelmet  még  nem 
nyújtott be, kivéve, ha az átmeneti segélyre való jogo-
sultsága kizárt. 

A kérelmet jogszabály szerinti formanyomtatványon a 
Polgármesteri Hivatalban Klabacsekné Hajdú Katalinnál 
lehet benyújtani. A  támogatásról a reg ionális nyugdíj-
biztosítási igazgatóság dönt. 

Tóth Julianna jegyzı 

Krízishelyzetbe került  
személyek támogatása 

Tájékoztatás a házi  
segítségnyújtás igénybevételéhez 

 
A házi segítségnyújtás az idıs, beteg emberek saját lakó-
környezetében az önálló életvitel fenntartása érdekében 
biztosított ellátása, melynek keretébe tartozik az alapvetı 
gondozási, ápolási feladatok elvégzése, az önálló  életvitel 
fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete h igiéniás kö-
rülményeinek megtartásában való közremőködés, a ve-
szélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve azok 
elhárításában való segítségnyújtás. E feladatot Önkormány-
zatunk a nagykátai Gondozási Központ (Nagykáta, Petıfi 
S. u. 4/a, tel.: 29/440-304) szervezeti keretei között biztosít-
ja. Az igényeket Szécsiné Fazekas Márta intézményvezetı-
nél a fenti címen lehet bejelenteni. Az intézmény vala-
mennyi jelentkezı részére biztosítani tudja az ellátást. To-
vábbi tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban kérhetnek az 
érdeklıdık. 

A jelzırendszeres házi segítségnyújtásra is van lehetıség 
településünkön. Ezen ellátás keretében a saját otthonukban 
élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászo-
ruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes 
idıskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai 
betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett fel-
merülı krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A 
jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében az ellátott 
személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozó a hely-
színen megjelenése biztosított, továbbá a segélyhívás okául 
szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonna-
li intézkedések megtétele , valamint szükség esetén további 
egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezése a fel-
adata. E ellátást is a fenti intézmény keretében biztosítja 
Önkormányzatunk. A z igényeket a Családsegítı Szolgálat-
nál lehet benyújtani. 
 

A településen az Evangéliumi Pünkösdi Közösség Orszá-
gos Cigánymisszió által fenntartott Segítı Szolgálat is biz-
tosít mőködési engedély alapján ilyen szolgáltatást. Azon-
ban e szervezet nem az Önkormányzat megbízása vagy 
felhatalmazása alapján jár el, hanem független szervezet-
ként látja  el e feladatot. 
 

Tóth Julianna jegyzı 
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OVI-HÍREK 

Kitörı örömmel fogadtuk a hírt, amikor megtudtuk, hogy 
Önkormányzatunk újabb 2 nyertes pályázattal gazdagítja 
intézményünket, hiszen a beruházási és felhalmozási kiadások 
évek óta tartó kényszerő visszafogása, az óvodaépületek állag-
megóvási, korszerősítési munkáinak lassan több évtizedes elmara-
dása miatt tárgyi feltételeinkkel nem lehetünk elégedettek. Az 
Oktatási Minisztérium által kiírt pályázat ( a tavalyi közel 11 mil-
lió Ft-os nyertes felújítási pályázatunkhoz hasonlóan ) csak felújí-
tásra fordítható pénzösszege, mintegy 16,6 millió Ft. 

Ebbıl az összegbıl ( már elkezdıdtek a munkálatok ) a régi 
épületünk vizesedés elleni  szigetelését, a tetı felújítását, külsı 
tatarozását, valamint az emeletes épület lapos tetejének felújí-
tását és a gyermekek 4 vizesblokkjának teljes megújítását 
tervezzük. 

Ekkora beruházásra, az óvoda új épületének 1978- as átadása 
óta nem volt példa. Természetesen még így is marad tennivaló 
bıven, de ezek a felújítások már hihetetlen elırelépést jelentenek 
az óvodával szemben támasztott biztonsági, egészségügyi, esztéti-
kai követelmények teljesítésében. 

A tárgyi feltételek mellett elengedhetetlenül szükséges a sze-
mélyi feltételek fejlesztése is.  A jelenben, amikor a minıségrıl 
annyit beszélünk – bőn elfelejteni, hogy ennek a folyamatnak, a 
minıség megteremtésének a legértékesebb pillére a szakmailag 
nyitott, felkészült pedagógus.  

  Másik nyertes pályázatunk : a TÁMOP 3.1.4 -/08/1   „ A 
kompetencia alapú nevelés elterjesztése”, amely a jó gyakorlat 
megırzése mellett az óvodapedagógiában fellelhetı hiányok, eset-
leges ellentmondások feloldására törekszik, s 7 millió Ft-al támo-
gatja a szakmai  megújulást. Az összeg felhasználásával az 
egész nevelıtestület magas szintő továbbképzéseken vehet 
részt, ami várhatóan hozzásegít minket, hogy minél jobban meg-
birkózzunk a hátrányos helyzető, a halmozottan hátrányos helyze-
tő, és a sajátos nevelési igényő gyermekek integrációjával. 

��� 
A szociális okokból lemaradt gyermekek képességeihez igazí-

tott megoldások, játék-és feladathelyzetek adnak esélyt arra, hogy 
rájuk is érvényes legyen:  ki-ki a maga útját járva jusson el saját 
maximumáig. A siker záloga valószínőleg a differenciáló gyakor-
lat lesz. Természetesen jelentıs mértékő eszközkészlet bıvítésre 
kerül majd sor, ami feltehetıen tovább emeli munkánk színvona-
lát. Képzettség tekintetében eddig is az élenjárók közé tartoztunk, 
hiszen a18 óvodapedagógusból 6 rendelkeznek 2 diplomával, s a 
többiek is gyakori látogatói a továbbképzéseknek. 

   Az elmúlt idıszakban a takarékosságra kényszerítı körül-
mények között is mindig megkülönböztetett figyelem irányult a 
gyermekintézményekre az Önkormányzat részérıl, de ebben 
az évben az iskolaépítés és az óvoda felújítás kapcsán fokozottan 
igaz ez. Az intézményfenntartó, illetve a képviselı-testület köz-
szolgáltatásban megfogalmazott felelısségéhez hozzátartozik a 
mindenféle igények számbavétele ,  mérlegelése és a lehetıségeket 
figyelembevevı rangsorolása. 

Véleményem és remélhetıleg sokak véleménye szerint jól 
rangsoroltunk, jó döntéseket hoztunk, rendkívül sikeresen 
pályáztunk a gyermekek érdekében, de még hátra van a legki-
sebbek, a bölcsıdés korosztály problémáinak megoldása, a böl-
csıdei ellátás megszervezése. Ez lesz a közeljövı egyik legna-
gyobb feladata. 

Igazán büszke vagyok, hogy olyan képviselı-testület tagja 
lehetek, akiknek ennyire fontos a „ gyermekek mindenek felett 
álló érdeke”. 

Keszi Gyuláné 
óvodavezetı 

Tájékoztatjuk a jav ítóvizsgára és osztályozóvizsgára vá-
rókat arról, hogy a vizsgák augusztus 26-án (szerdán) 
9.00 órakor lesznek a Liliom úti iskolában. 

Tankönyvekrıl, tankönyvárakró l kérjük figyeljék a hirde-
tıtáblákat, az iskolai kapukat, ahol értesítjük Önöket az 
árusítás helyérıl és idejérıl. 

Tanévnyitó ünnepségünk 2009. augusztus 31-én 
(hétfın) 17.00 órakor lesz a Farmosi úti iskolában. 

Tájékoztatjuk a Szü lıket, hogy az új iskola építése miatt 
a 2009/2010-es tanévben az 5., 7., valamint a 6., 8. évfo-
lyamos tanulóink oktatása vál tómőszakban lesz a Lili-
om úti iskola megmaradt szárnyában. A váltómőszak 
miatt az egész intézmény csengetési rendje a következı-
képpen alakul: 
 
Délelıtt: 1. óra 07.45 – 08.30 
 2. óra 08.40 – 09.25 
 3. óra 09.35 – 10.20 
 4. óra  10.30 – 11.15 
 5. óra 11.25 – 12.10 
 6. óra 12.30 – 13.15 
 
Délután: 1. óra  12.30 – 13.15 
 2. óra 13.25 – 14.10 
 3. óra 14.20 – 15.05 
 4. óra 15.15 – 16.00 
 5. óra 16.10 – 16.55 
 6. óra 17.00 – 17.45 
 

Az alsó tagozaton továbbra is csak délelıtt folyik az 
oktatás, tehát rájuk csak a délelıtti csengetési rend vonat-
kozik. 

Azoknak a felsı tagozatos tanulóknak, akiknek a szülei 
korán mennek dolgozn i, s nem tudják elhelyezni biztonsá-
gosan gyermekeiket, iskolánk napközit biztosít. Az igénye-
ket a tanévnyitó ünnepélyen az osztályfınököknél lehet 
majd jelezn i. 

Iskolai hirdetések,  
információk ÚJABB SIKERES PÁLYÁZATOK 

 FELÚJÍTÁSRA ÉS A SZAKMAI MEGÚJU-
LÁS SEGÍTÉSÉRE,  

23,6 MILLIÓ FT ÉRTÉKBEN 

Kácsorné György Gabriella 
igazgató 

Érettségizzen Tápiószelén! 
 

A 2009/2010-es tanévben  
ismét felvételt hirdetünk  

a 9. – 10. – 11. évfolyamokra. 
 

Beiratkozás ide je:  
augusztus 24-tıl 15 – 18 óra között. 

 
A beiratkozás helye:  

Tápiószele, Liliom út 11. az iskola titkárságán. 
 

Érdeklıdni lehet: 06/30/816-4986 
Kácsorné György Gabriella 

tagintézmény-vezetı 
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TÖRTÉNETI JÁTSZÓHÁZ 
A múzeum és a múzeumbaráti kör SZEPTEMBER 20-án, vasárnap 14 órától 17 óráig  ismét játszóházat 

szervez KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPOK keretében. Kazinczy és kora címő történeti játszóházban öt hely-
színen öt tevékenység, téma várja a diákokat is kísérıiket. 

A rendezvény ingyenes. 
Támogatók: Pest Megye Önkormányzata Önszervezıdı Közösségeket Támogató Alapja, Pro Renovanda 

Cultura Hungariae Alapítvány Karácsony Sándor emlékére Szakalapítványa 
 

Részletes program: www.blaskovichmuzeum.hu, www.oroksegnapok.hu 

1. ELİADÁS 
A Blaskovich Múzeum és Baráti Kör szervezésében 

2009. október 2-án. pénteken 17 órak or kezdıdik a mú-
zeumban „ Az orvoslás mővészete- Flór Ferenc emlékeze-
te” címő ismeretterjesztı elıadás Flór Ferenc orvos szü-
letésének 200. évfordulóján 

Elıadó: Dr. Kapronczay Károly Semmelweis Orvostörté-
neti Múzeum munkatársa. 

 1809. október 9. született Flór Ferenc, orvostudor, 
sebész, 1848-49-ben hadorvos, a reformkori Rókus Kórház 
fıorvosa. A szabadságharc után 10 évig tápiószelei birtokán 
gazdálkodott, majd 1861-tı l is mét pesti tiszt i fıorvosként 
dolgozott. Születésének 200. évforduló ján az ı pályáját 
ismertjük meg. 

A rendezvény ingyenes. 
Támogató: OKM , Pest Megye Önkormányzata Önszer-

vezıdı Közösségeket Támogató Alapja 

MÚZEUMOK İSZI FESZTIVÁLJA PROGRAMJAI 

3.  A MŐVÉS ZETEK TALÁLKOZÁSA  
A Blaskovich Múzeum Baráti Köre szervezésében 2009. 
október 16-án, pénteken 17 órakor kezdıdik a Viczián-
villában (Nagy János képgyőjtemény, Tápiószele, Vörös-
marty út 19.) A mese szárnyán - címő mősoros elıadás.    
 Program: 
Bánffy György színmővész, 
Markó Botond nagybányai mesemondó, a Duna Tv 2009. 
évi Mentor címő mesemondó versenyének gyıztese,  
Uitz Zsuzsa kókai mesemondó (egykor magyarország i Ki 
mit tud?-on ismertté vált mesemondó) mősora. 
A rendezvény házigazdája: Gócsáné Móró Csilla  múzeum-
igazgató 
A rendezvény ingyenes. Támogató: OKM 
 
Információ: www.blaskovichmuzeum.hu, 
www.mokk.muzeumokmindenkinek.hu, www.okm.gov.hu 

  

5. ÉRTÉKHÍD PROGRAM V. 
A tápiószelei Blaskovich Múzeum Baráti Köre és a 

nagybányai Teleki Magyar közötti kapcsolat, az Érték-
hídnak nevezett program idén már ötödik alkalmához 
érkezett. A tavalyi sikeres máramarosi kirándulás vi-
szonzásaként, idén október 16 és 18 között a nagybá-
nyaiak látogatnak Tápiószelére. 
A nagybányai vendégek tervezett programja: 

október 16. péntek érkezés-fogadás a múzeumban 
( nívódíjas tanösvény és az idıszaki kiállítás, pipagyőj-

temény megtekintése),  

A mese szárnyán címő mősoros est a Viczián-
villában 

október 17. szombat kastélytúra- kirándulás Pest 
megye kastélyainak megismerésére 

este baráti találkozó, bográcsozás a múzeumkertben 
október 18. vasárnap Kirándulás: Szolnok-

Damjanich Múzeum és mővésztelep megtekintése 
Gócsáné Móró Csilla 

2.  NEMZETKÖZI PIPAAKADÉMIA 
Magyarország elsı alkalommal ad otthont a Nemzetközi 

Pipaakadémia rendezvényének, amit a Magyar Nemzeti 
Múzeum szervez. A  budapesti és debreceni programok, 
elıadások (angol nyelvő) mellett a résztvevık október 10-
én, szombaton kiránduláson vesznek részt. Nagy megtiszte-
lés számunkra, hogy a Japánból, USA-ból, az EU-s tagál-
lamokból érkezı vendégek útja  Táp iószelére, a  Blaskovich 
Múzeumba vezet, hiszen itt ırizzük Magyarország második 
legnagyobb pipagyőjteményét. A résztvevık a kúriamúze-
um kiállításainak megtekintése mellett Dr. Ridovics Anna 
muzeológustól a Tajtékpipa mővészetérıl elıadást hallgat-
nak és megis merhetik a Blaskovich pipagyőjtemény raktári 
anyagát.  
A nemzetközi konferencia résztvevıit a múzeumbaráti kör 

segítségével lát juk vendégül. 

4. MÚZEUMBARÁTI KÖRI KIRÁNDULÁS 
A Múzeumbaráti köri ez évi kirándulását OKTÓ-

BER 17- én szombaton 8 órai indulással szervezi. 
Úti cél: Tóalmás- kastély, Tura- Schlossberger 

kastély, Gödöllı- királyi kastély, városi múzeum. 
A királyi kastélyban csoportos vezetéssel múzeum-

látogatás, a barokk színház, királydombi pavilon, für-
dı megtekintése (Idıtartama: kb.2-2,5 óra).  

( A kastélyba belépıdíj: Felnıtt magyar vezetéssel: 
2.900,-Ft, Diák magyar vezetéssel: 1.450,-Ft). 

A teljes költségrıl információ a múzeumban kapha-
tó. Jelentkezés 3000 Ft elıleggel. 
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Tápiószele város 48-as történelme legjelentısebb 

eseménye az, amikor 1849. július 18-21. között a telepü-

lés központjában levı Viczián-kúriában rendezte be 

fıhadiszállását a szabadságharc végnapjainak legna-

gyobb létszámú katonai egysége, a Közép-Tiszai had-

sereg. Az esemény 160. évfordulója inspirálta a 

Blaskovich Múzeum Baráti Körét, hogy a közelmúltban 

lebontott kúria  helyét emlékmővel jelöljék meg. Az 

elıkészületek sorába illeszkedett egy elıadás a Perczel 

Mór vezette hadsereg jelentıségérıl, autóbuszos em-

lékút a hadsereg vonulási útvonalát követve, illetve a 

történelmi esemény feldolgozása az ısszel megjelenı 

helytörténeti kötet számára. 

 A György kıfaragó család alkotta hengeres  osz-

lopra Turák Károly üvegmőves készítette el  a kúria 

sziluettjét ábrázoló táblát. Az avatási ünnepségre 2009. 

július 19-én, vasárnap 10 órai kezdettel  került sor a  Hı-

sök parkjában. 

 Gócsáné Móró Csilla múzeumvezetı, a  baráti 

kör titkára megnyitójában köszöntötte az ifjú város 

polgármesterét, az avatási ünnepségen közremőködı 

katonai hagyományırzı csapatokat. Külön kiemelve 

üdvözölte Gavlik Istvánt, a Kossuth Szövetség örökös 

tiszteletbeli elnökét, Móczár Béla nyugállományú tüzér 

alezredest, a katonai hagyományırzık összekötıjét. 

 Az ünnepséget a  Nagykáta Barátainak Köre 

Honvédtüzér Hagyományırzı csapata 6 fontos ágyújá-

nak lövése nyitotta  meg. Kovács Ferenc polgármester 

és Terék Mihály a múzeumbaráti  kör mb. elnöke kö-

szöntıjükben a nap jelentıségét, a történelmi múlt em-

léke ápolásának fontosságát hangsúlyozták. 

 Az emlékbeszédet Basa László kat.hı. tüzérszá-

zados, a nagykátai Kossuth Lajos Hagyományırzı 

Csapat vezetıje tartotta. Ismertette a 37 ezer fıs hadse-

reg tápiómenti  tartózkodása krónikáját, bemutatta a 

Viczián-kúriában megszállt tábornokokat. Beszéde má-

sodik részében a tápiószelei magyar-lengyel barátság 

születése 160. évfordulójának, a 70 éve létrejött lengyel 

katonai menekülttábor mőködésének jelentıségét 

emelte ki, megállapítva, hogy ezek az események te-

remtették meg a két nép barátságát ápoló mai törekvé-

sek alapjait. 

 Az emlékmő két oldalán álló honvédruhás ha-

gyományırzık magyar és lengyel zászlót tartottak a 

kezükben, utalva ezzel a  gesztussal arra, hogy a  ma-

gyar-lengyel barátság újabb emlékhelye jött létre ezzel 

az emlékoszloppal. Amikor Kovács Ferenc és Terék 

Mihály az emlékmővet leleplezték, újabb ágyúlövés 

dördült, a kardokkal ırzött csapatzászló meghajtása 

pedig kifejezte a katonai hagyományırzı gyerekek 

tiszteletét. 

 Az emlékmővet a város polgármestere, a múze-

umbaráti kör elnöke, a Kossuth-csapat vezetıje és a 

vendégek koszorúzták meg. 

 
Basa László 

Emlékoszlop jelöli a Közép-Tiszai hadsereg  
fıhadiszállása, a Viczián- kúria helyét! 

2009. szeptember 25-én vá rosunk vendége lesz 

Joanna Stempinska Úrhölgy  
a Lengyel Köztársaság rendkívüli  

és meghatalmazott nagykövete.  

Látogatása során megtekinti településünk 

lengyel vonatkozású emlékeit  

(római katolikus templom márványtáblája, 

emlékoszlop, Selekta)  

és baráti beszélgetést folytat  

a Blaskovich Múzeumban. 

 

Kovács Ferenc 

polgármester 
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JÁTÉK-HÉT 
 

A Tápiószele Székhelyő Közös Fenntartású Családsegítı 
és Gyermekjólét i Szo lgálatnál hagyományainkhoz híven az 
idén is megszervezésre került a játékhét június 22. és 26. 
között, melynek programjaihoz a Mővelıdési Ház adott ott-
hont. Az odalátogató gyermekek szabadjára engedve fantázi-
ájukat kedvükre alkothattak a kü lönbözı kézmőves területe-
ken: gyöngyfőzés, agyagozás, festés, rajzo lás, arc- és testfes-
tés, képkészítés gipsz- és papír keretekbe, virágkötészet. A 
kreatív foglalkozásokkal párhuzamosan folyamatosan zajlot-
tak a sport- és ügyességi játékok: to llaslabdázás, asztaliteni-
szezés, sorjátékok, csapatjátékok, labdajátékok. Mindennap 
ellátogatott hozzánk Bozókiné Túróczi Nóra iskolai védını, 
aki egészségmegırzı elıadásokat tartott az érdeklıdıknek. 

 
Sajnos, az elsı nap esıs idıjárása kissé kedvünket szegte, 

mert akkor kb. 30 gyermek jött el, de keddtıl már naponta 
50-70 fı volt a résztvevık száma. Az általunk felkínált prog-
ramok mellett tízóraival és üdítıitallal is tudtunk szolgáln i. 

 
Intézményünk két településén tavasszal sikeresen beindí-

tottuk a Vadóc-klub programot, amelynek munkájában igen-
csak nagy lelkesedéssel vesznek részt a gyerekek. /Itt jegy-
zem meg, hogy szeptembertıl Tápiószelén is útjára indítjuk 
a Vadóc-klubbot./ A tápióbicskei és tápiógyörgyei kisvadó-
cok közü l 14-en részesülhettek kétnapos nyaralásban, melyet 
a játékhétre szerveztünk (kedd és szerda). İk a Családsegítı 
és Gyermekjólét i Szo lgálat épületében voltak elszállásolva, 
és mindkét nap fıztünk nekik. Mivel már Tápiószelén is 
össze van állítva a Vadóc-klub tagjainak névsora, így a kö-
zös ebédre azokat a gyerekeket is meghívtuk. A játékhét 
második napján egész napos rendezvényre invitáltuk ıket, 
ahol a három település között sorversenyt rendeztünk. 

 
Mivel fo lyamatosan törekszünk rendezvényünk fejleszté-

sére, így az idén új elemként zenei délelıttöt építettünk be a 
kínálatunkba szerdán. Felkérésünket nagy örömmel fogadta 
ifj. Terék József, aki közel tízféle hangszerrel is mertette meg 
vendégeinket. Valamennyinél elıször történeti bemutatót 
tartott, majd megszólaltatta azokat. Elıadását színesítette 
közös énekléssel, a legvégén pedig a nagybıgıt ki is próbál-
hatták a gyerekek. Ezután táncház következett Czióné Ta-
kács Boglárka és Ruglyné Budai Krisztina óvónık vezetésé-
vel. 

 
Csütörtökön rajzversenyt hirdettünk. Erre összesen 29 kép-

pel pályáztak a versenyzık. Pénteken pedig „Ki mit  tud” 
versenyt rendeztünk, ahol változatosabbnál változatosabb 
mősorszámokkal szórakoztattak minket a fellépık. Gyönyör-
ködhettünk többek között saját költéső versben, valamint 
különbözı stílusú csoportos táncokban is. A verseny után a 
csoportok egymást tanították a saját táncukra. 

 
A gyermekek és a szülık v isszajelzéseibıl úgy ítéljük 

meg, hogy nagyon sikeres volt a programunk. Ez kü lönösen 
abban nyilvánult meg, hogy sokan rövidnek tartották az egy 
hetet, és a vendéggyerekek is szívesen maradtak volna né-
hány nappal tovább. Nem ígérhetjük, hogy jövıre hosszabb 
lesz (bár, nem lehetetlen), de az b iztos, hogy ezt a hagyo-

mánysorozatunkat ápolni és fejleszteni szeretnénk, elıtérbe 
helyezve a minıségi szempontokat. 
 
Sikereinkhez jelentısen hozzájárultak a következı 

nagylelkő támogatóink: 
 
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Tápiószele 
Mővelıdési Ház, Tápiószele 
Búzás Üzletház – Búzás Endre 
Mini Market – Patainé Tóth Szilvia 
Szabó Kerékpárbolt 
Méteráru – Lázók Ferencné 
Háztartási Bolt – Molnár József 
Ganz Ász Kft. 
Korpusz Diszkont 
Oázis – Sinka Istvánné 
Napsugár 2006 Bt. 
Kóré Cukrászda 
PRO Infantibusz B+P - Dr. Pap Gábor 
Autóalkatrész bolt - Menkó Mihály 
Jenes Virágbolt 
Dóra Virágbolt 
Hús- hentesáru – Palcsó Zoltán 
Virágbolt – Barna Erzsébet 
Tóth Lajos ( savanyúság ) 
Lénárd és Sz. Kft 2. 
Tápiómetall Kft. 
Túróczi Ferenc -  kádár 
Kisfalusi ABC – Ledacs Kiss István 
Népbolt – Kissné Nagy Melinda 
Roncs 2000 Bt. -  Dánffi György 
Szele Patika 
Bartucz Antalné 
Ádám Butik 
Szikvíz – Vona Ferenc 
Kamilla Pizzéria, Sörbár 
Zöldség-gyümölcs kereskedés -  Boros László 
Kiszel Istvánné 
Faétterem Sörözı – Roszik Jánosné 
Fodrászat – Hóbor Anikó 
Ganz Transelektro Villamossági Zrt. 
 

 Nekik ezúton mondunk köszönetet adományaikért. Kívá-
nunk számukra nagyon jó egészséget, és további sok sikert a 
munkájukhoz. 
 

Vassné Tóth Katalin 

Sorverseny 



Önkormányzati Híradó 

2009. augusztus 9 

Expo volt…ez lesz 
A Tápiószelei Mővelıdési Ház ebben az évben ötödik alkalommal rendezi meg a kistérség értékeit összegyőjtı és 
azt bemutató kitekintést. Közkincs pályázaton 100000 Ft-ot nyert a mővelıdési ház e cél megvalósítására, így még  
nagyobb méretővé válhat a 13 település kézmőveseit, mezıgazdasági termelıit, kis és középvállalkozói t és a civil  
szféra résztvevıit bemutató ıszi kirakodóvásár és fesztivál. Évrıl évre színesebb kínálattal és nagy érdeklıdéssel 
követik az érdeklıdık rendezvényünket. A három napos rendezvény legfıbb törek vése, hogy elsısorban a 
Nagykátai Kistérség értékeit bemutatva, a kistérség településein élık megismerjék egymást. Az ország távolabbi  
részérıl érkezık, pedig elvigyék jó hírét településeinknek. 
Ebben az évben szeretnénk kulturális mősorokkal és bemutatókkal tovább bıvíteni, színesíteni a programot, 
amelynek a következı nevet adtuk: 

KISTÉRSÉGI 
 KULTURÁLIS  
 KÉZMŐVES 
 KIÁLLÍTÁS és 
 KITEKINTÉS a 

A NAGYKÁTAI KISTÉRSÉG BEMUTATÓJA 
ÉS İSZI KULTURÁLIS FESZTIVÁLJA 

Október 9. péntek 
 
10 órakor Ünnepélyes megnyitó, ünnepi  beszédet mond 

és a rendezvényt megnyitja Kovács Ferenc a Tápió-
vidéki Többcélú Kistérségi Társulás elnökhelyettese, 
Tápiószele polgármestere, a HAJT-A Csapat Egye-
sület elnöke. 

 
11 órakor Kistérségi mesterek bemutatkoznak /

fafaragó, fazekas, méhész, pék mester, kosárfonó, 
gyékény készítı/. 

 
14 órakor Ifjúsági Tánctalálkozó / néptánc, break, mo-

dern táncok/ 
 
17 órakor Kistérségi Sportmővelık, ısi íjászat, baranta, 

karate. 
 
19 órakor Amatır színjátszó kör bemutató elıadás, a 

házigazda fellépésével. 
 
 
Október 10. szombat 
 
10 órakor Új tudást, mőveltséget mindenkinek. Amatı-

rök is megpróbálhatják  
/ kézmőves, ügyeskedés, kosárfonás, gyékénymunkák, 

folton-folt/. 
 

11 órakor Kiállítás megnyitó - Képek a Tápió és Hajta 
vidékérıl- címmel 
A kiállítást megnyitja: Vidra Tamás természetvédel-
mi ırkerület-vezetı, a Tápió Hajta Vidéke Tájvédel-
mi Körzet munkatársa. 

 
14 órakor Kistérségi amatır elıadók bemutatkozá-

sa / zene, ének/ 
 
17 órakor Zenekari koncert kistérségbeli zenekarok 

bemutatk ozása. 
 
19 órakor Színjátszó k ör bemutató  
 
 
Október 11. vasárnap 
 
10 órakor –İseink, így csinálták- ısi mesterségek felele-

venítése, bemutatása /nádszövés fafaragás. 
 
11 órakor Méhészeti bemutató, a méz gyógyító szerepe 

kóstolással egybekötött elıadás. 
 
14 órakor Kistérségi települések helytörténeti és gaszt-

ronómiai könyveinek bemutatása,  
 
17 órakor Búcsúztató szüreti mulatság, népi étkek fesz-

tivál ja. 
 

Elızetes programok tájékoztatója: 
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Éjszakai  
Póker –party 

 
 

2009. augusztus 29-én, 
22 órától 
szombaton 

 

Éjszakai  
Póker –partyt 

 rendez a  
Tápiószelei Mővelıdési Ház. 

 
Várjuk a társaságokat, akik szeretnének 

 részt venni az egész éjszaka tartó partyn. 
 

Nevezés és asztalfoglalás  
csak elızetes bejelentkezéssel 

2009. augusztus 26-ig.  
Részletek a jelentkezéskor! 

 

Zene, büfé, szórakozás  
egész éjszaka 

BENED EK ELEK, szü letésének 150. 
évfordulója tiszteletére 
 

rajz, mesemondó- és 
mőveltségi vetélkedıt 
 
hirdet a Tápiószelei  Könyvtár és Mővelı-
dési Ház. 
 
A rajzverseny kiírása: 3-6 éves korosz-
tály számára 
6-10 éves korosztály számára 
meseillusztráció bármelyik Benedek Elek 
mesérıl, szabadon választott technikával. 
 

 
Mőveltségi vetélkedı: 8-14 éves korosz-
tály részére 
Benedek Elek élete és munkássága  
témakörben. 

 
A rajzkiállítás megnyitója  

és eredményhirdetés a 
 

NAGYMES EMONDÓ NAPON 
 

2009. október 3-án, szombaton 15 órától 
A gyıztes mesemondók elıadása  

és a Meseszínház elıadása! 
 

Részletek a p lakátokon! 

Apróhirdetés 
 
Tápiószelén 3 szobás összkomfortos családi ház, lakható 
melléképülettel eladó! 
Érd.: 06 53 381 234 /az esti órákban!/ 

Számítógéphez tintasugaras HP márkájú nyomtató eladó! 
06 20 387 85 44 
Eladó vagy kiadó lakás 
Tápiószele, Kossuth L. u. 27. 
Érd.: 06 30 436-0626 

2009. szeptember 19-én 
vacsorával egybekötött 

 

SZÜRETI MULATSÁGRA 
hívunk, minden kedves  
szórakozni vágyót. 

 
A zenét Kozma Tamás  

és Terék József /Joci/  
szolgáltatja. 

 
MEGLEPETÉS ZENEKAR FELLÉPÉSE!!! 

 
ZENE, TÁNC, VIGADALOM, TOMBOLA 

BÜFÉ ELÉRHETİ ÁRON 
 

Belépıjegy:1600 Ft  

 
Elıvételben augusztus 24-tıl  
kapható a mővelıdési házban  

és a könyvtárban. 

Mesemondás: 6-12 éves korosztály részére 
csoportos és egyéni benevezést várunk, mesemondás, bábelıadás, dramatizálás  

vagy szabadon választott elıadási mód. 
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Tápiószele elsı amatır asztalitenisz 
versenye a kultúrházban 

 
avagy, jó helyre kerültek a pályázaton nyert sporteszközök. 
 
A Tápiószeléért Társas Kör, a Pest Megyei Önkormányzat 

Ifjúsági és Sport keretére kiírt  pályázatra sikerrel pályázott. 
A nyert összegen egy régi hagyományt gondoltak feléleszte-
ni, h iszen az asztalitenisznek nagy múltja van nálunk. Volt  
idı, mikor két NB-III-as férfi csapat, egy megyei elsı osztá-
lyú férfi és egy nıi csapat játszott bajnokságokban. Az után-
pótlás nevelés keretében néha közel 50 gyermek edzett a 
tornacsarnokban 17 asztalon. Sajnos, hogy ez ma már mind 
a múlté. 

A Társas Kör, két mobil ping-pong asztalt és hozzá ütıket 
és labdákat vásárolt. A pályázat feltétele volt, hogy az esz-
közök közösségi használatra kell, hogy kerüljenek. A veze-
tık a legmegfelelıbb helynek a Mővelıdési Házat tartották. 
Így kerü ltek hozzánk a sporteszközök. 

Ehhez már csak egy jó gondolat volt a nyitott nagyterem 
ötlete, melynek keretében, kedden és csütörtökönként, elı-
zetes bejelentés után, lehetıség van a ping-pongozásra. 

Jönnek is szép számmal, elsısorban a fiatalok, de a fel-
nıttek is. Így sokan sikerrel elsajátították az ütıforgatás 
alapjait. A megszerzett tudás mellé, versenyzést is szeret-
nénk biztosítani. Ezért várunk mindenkit, aki versenyezni 
szeretne, jöjjön el! 

2009. 
 augusztus 

 17-én 14 órakor  
a mővelıdési házban 

 amatır asztalitenisz verseny kezdıdik. 
Csak a pontosan érkezık nevezését fogadjuk el. 

A verseny lebonyolításáról a helyszínen tájékozódhatnak. 
A verseny eredményhirdetése az augusztus 20-i ünnepségen 

lesz. 

Angol nyelvtanfolyam a Tápiószelei  
Mővelıdési Házban 2009-2010. tanévben  

 
A tavalyi tanévben indult kezdı és alapfokon haladó 

tanfolyamok fo lytatódnak  
2009. szeptember 21-tıl. 

 
Idıpontok: 
Alapfokú (folyt.) –   hétfı 18.00-19.30 
 péntek 18.00-19.30 
 szombat 14.30-16.00 
Kezdı (folyt.) –  csütörtök 18.00-19.30 
 

A tanév végén igény szerint alapfokú nyelvvizsgát tehet-
nek az ügyesebb és szorgalmasabb tanulók. 

Új tanulók je lentkezését várjuk, akik csatlakozhatnak a 
tavalyi csoportokhoz, illetve megfelelı számú jelentkezı 
esetén még egy teljesen kezdı csoportot indítunk, ideje: 
kedd vagy szerda este. 

A tanulói létszám csoportonként: 5-8 fı. 
Tananyag: Headway tankönyvek (Beg inner, Elementary, 

Pre-Intermediate) 
 
Tanfolyami dí jak: 
A tanév során 3 x 3 hónapra (3 x 24 óra) kell befizetni: 
1. periódus – IX. 21. – XII. 12.  12 500,- 
2. periódus –  I. 4. – III. 27.  12 500,- 
3. periódus –  III.29. – VI. 19.  12 500,- 
 

Érdeklıdni és jelentkezn i lehet Garda Éva angol nyelv-
tanárnál (06 30 452 5949). 

Régi tanulóinkat szeptember 21-tıl a megszokott idıben 
és helyen várjuk. 

Kötetlen beszélgetésre várjuk az angolul tanulókat a már 
tavaly megismert angol tanárnıvel: 

Margaret Lancasterrel Chorleyból (Manchester,) 
 

Ideje: 2009. szeptember 15. (kedd) 17.30 
Helye: Tápiószelei Mővelıdési Ház 

Mindenki t  szeret et t el  várunk, aki  szívesen hal l gat j a a szép  angol  
beszéd et  és  akt í van i s  részt  szeretne venni  a t ársalgásb an! 

Kép és hang 
 

Közremőködésre kérjük Tápiószele város lakosságát! 
 

Akinek tudomása van arról, hogy környezetében él olyan zenész, 
festı, grafikus, aki szívesen lépne a nyilvánosság elé, kérjük, érte-

sítsen bennünket, személyes bejelentkezést is várunk! 
 

Az ısz folyamán egy kiállítást és koncertet szervezünk, 
 

Köztünk élnek!- címmel, 
 

melyen alkalmat kínálunk bemutatkozásra. 
 

Kérjük, vegyék fel a kapcsolatot velünk! 
Segítsünk együtt, hogy a köztünk élı tehetséges embereket és 

alkotásaikat megmutathassuk az érdeklıdıknek és az értékeket  
fel tudjuk fedezni! 

 
Köszönjük: Tápiószele Mővelıdési Ház dolgozói 

 
Tápiószele Mővelıdési Ház Posta út 2. 

Tel: 06 53 381 232  e-mail: tszmuvhaz@freemail.hu 

A Római Katolikus Egyházközség  
kiemelkedı eseményei. 

 
♦ 2009. augusztus 20-án 8.30-kor Ünnepi Szentmise, 

Államalapító Szent István király napján 
 
♦ 2009. szeptember 12-én 18.00-i kezdettel jótékonysági 

koncertet tartunk a Tápiószelei Római Katolikus temp-
lomban. Ez estén közremőködik a Budapesti Bárdos 
Lajos kamarakórus. 

 
♦ 2009. szeptember 13-án 10.00-i kezdettel tart juk temp-

lomunk búcsúját. Az ünnepi Szentmisét Kovács Attila 
Tápiógyörgyei plébános mutatja be. 

 
A fenti eseményekre mindenkit szeretettel hívunk  

és várunk. 
János atya 



Önkormányzati Híradó 

12  2009. augusztus 

A születés körüli várakozás örömteli és csodálatos. A 
természet  mindenre gondol és az anyukáknak lehetıségük 
van készülni az újszülött fogadására. Ez jelenti a lelki és a  
testi felkészülést egyaránt. A kisbaba egészsége érdekében 
igen fontos a szoptatás.  

Augusztus elsı hete a Szoptatás Világhete, amelynek a 
WHO /Egészségügyi Világszervezet/ által 2009 évre kiadott 
jelmondata a következı: 

„Szoptatás: Egy válasz vészhelyzetben / szükséghely-
zetben - Ön felkészült erre?” 

A jelmondat is utal arra, hogy a szoptatás az anyának és a  
gyermeknek o lyan élményt nyújt, amely az üvegbıl való 
táplálás során nehezen jöhet létre, mindezek mellett a szop-
tatás kényelmes, egyszerő, nem igényel eszközöket és min-
den helyzetben alkalmazható. Az anyatej mindig rendelke-
zésre áll, megfelelı hımérséklető és steril. 

Az anyatej összetételében és mennyiségében folyamato-
san alkalmazkod ik a gyermek igényéhez. A szoptatott gyer-
meknek féléves koráig sem más folyadékra, sem táplálék 
kiegészítésre nincs szüksége. Az anyatej speciális védelmet 
nyújt a gyermek környezetében megjelenı kórokozókkal 
szemben, és soha nem vált ki allergiás reakciót.  Kizáró la-
gosan szoptatott csecsemık között szinte soha nem találni 
vérszegényt, ritkábbak és gyorsabb lefolyásúak a felsı-
légúti és az emésztırendszert érintı fertızı betegségek. A 
szoptatás hosszú távú elınyökkel is jár: csökkenti egyes 
daganatos megbetegedések, az inzu linfüggı cukorbetegség, 
a fogfejlıdési rendellenességek, egyes beszédhibák, és az 
elhízás kialakulásának esélyét. 

Az anyatej összetétele változik, alkalmazkodik a gyermek 
igényeihez. A születés után megjelenı, kis mennyiségő 
anyatejet kolosztrumnak , vagy elıtejnek nevezzük. A szülés 
utáni harmadik, negyedik napon megjelenı tej az, ami egy 
ideig az elıtejjel vegyesen szolgálja az újszü lött táplálását. 
Az anyatej összetétele egy szoptatáson belül is változik. A 
szoptatás elsı perceiben hígabb, tejcukorban gazdag tejhez 
jut a csecsemı, míg a szoptatás második felében zsírdús, 
magas energiatartalmú tej ürü l.  

Mindig a baba igénye szerinti szoptatás az alapja a siker-
nek. Tegyünk félre órát, mérleget, hagyatkozzunk a gyer-
mek éhségére. Legalább napi 8-12 szoptatásra kerüljön sor a 
kezdeti idıkben. Az egészséges gyermek jelezn i fog, ha 
éhes.  

Az anyatejet a  gyermek szervezete igen gyorsan meg-
emészt i. A z elsı hetekben szinte biztos, hogy a baba éjszaka 
is megéhezik. Az éjszakai szoptatásnak nagy szerepe van 
abban, hogy elegendı tej termelıdjön. 

Az anyatejjel nem lehet takarékoskodni! – ha ritkábban 
szoptat az anyuka, hogy egy etetésre több tej jusson, úgy 
kevés inger éri a  mellet, és egyre kevesebb teje lesz. A gya-
kori szoptatás viszont “visszahozza” az apadó tejet. 

Az igény szerint i szoptatás azonban nem jelenti azt, hogy 
a kisbabát egész nap szoptatni kell. Nem b iztos, hogy a 
nyugtalanság mindig éhséget jelez. Lehet, hogy a baba csak 
az édesanyja közelségét, egy kis ringatást, vagy éppen nyu-
galmat szeretne. Minden leendı anyukát arra b iztatunk, 
hogy a szoptatás mindkét fél számára felemelı és csodálatos 
élményét próbálják minél tovább együtt élvezni. Hiszen a 
szoptatás az anyai gondoskodás, a szeretet legtermészete-
sebb kifejezési módja. 

Szoptatási kérdésekben segítséget kaphat orvosától, védı-
nıjétıl.   

ÁNTSZ Monori, Nagykátai kistérségi Intézet  

HOL? – MI?   HOLMI! 
 

BABA ÉS GYERMEKR UHA, 
 GYER EKJÁTÉK,  

ÉS  EGYÉB 
GYERMEKFELS ZERELÉS EK  

BÖRZÉJE 
 

Egész napos vásár  

a  

Tápiószelei Mővelıdési Házban. 

2009. szeptember 11-én,  

pénteken  10-18 óráig. 

 Asztalfoglalási igényeiket szeptember 7-ig 

jelezzék az alábbi telefonszámon  

06 53/381-232  

vagy a mővelıdési házban személyesen. 

Asztalfoglalás: 500 Ft 

Anyatej és szoptatás  
a középpontban 

Újszülöttek 
Június hónapban születtek: 

Maka Árpád  
Maka Éva Terézia és Maka Árpád fia 

Tóth Dominik 
Czibere Ildikó és Tóth Károly fia 

Buzás Norina Nadin 
Petrik Pálma és Buzás Norbert leánya 

 
Július hónapban születtek: 

Bozóki Zsombor  
Balázs Gabriella és Bozóki József fia 

Farkas-Józsa Máté 
Józsa Borbála és Farkas Norbert fia 

Jónás Milán 
Farkas Andrea és Jónás Roland fia 

Németh Erzsébet Aranka 
Németh Erzsébet és Oláh Dezsı leánya  

Szalóki Barbara Fanni   
Hahelhaneceva Olena és Szalóki Zoltán leánya 

 Baráth Jázmin  
Bodócs Szilvia és Baráth László gyermeke  

Hosszú életet és nagyon sok boldogságot kívánunk az 
Újszülötteknek és Szüleiknek egyaránt! 

Az Ön gyermeke 
- nagy mozgásigényő, egy i gazi  örökmozgó, 
- érdeklıdı, aki  nem tud egy percig  sem egyhelyben ülni , 
- akinek, ol ykor  gondot  okoz különbözı szabályok betartása, követése, 

akinek tartásprobl émája van (gerincf erdül és, l údtalp stb .) ? 
 Akkor itt a helye!!! 

Játékos, mozgásfejlesztı gyermektorna indul szeptembertıl 
óvodások és alsó tagozatos iskolások részére!!! 

 Helyszín: alsó tagozatos iskola tornaterme. 
A foglalkozások 60 percesek. Ár: 600 forint/alkalom.  

Bérletkedvezmény! 
A fogl alkozások szept emberben indulnak, a pontos  i dıpont ról  az óvodá-

ban és  az iskol ában elhelyezett  hi rdetıt ábl ákon informálódhatnak. 
 Horváthné Vágány Andrea, konduktor, fejlesztı pedagógus 

tel.: 06703656415, andrea780319@freemail.hu 



Önkormányzati Híradó 

2009. augusztus 13 

Szerkesztıség 

Az immáron városi ranggal büszkélkedı Tápiószele neve vi-
lágszerte jól ismert a mezıgazdasággal és a biológiai sokféleséggel 
foglalkozó szakemberek körében: itt található az Agrobotanikai 
Központ, amelynek győjteménye Európa egyik legnagyobb 
mezıgazdasági génbankja. A város és a korábban önálló intézet-
ként is mőködı központ - amelyet hazai és nemzetközi szakmai 
berkekben gyakran csak egyszerően Tápiószelének hívnak - össze-
fonódása, több mint fél évszázados múlttal dicsekedhet. 

Az intézet története 1885-re nyúlik vissza, amikor dr. Szelényi 
Lajos (1794-1888) végrendeletében tápiószelei birtokait a magyar 
államra hagyta. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
(OMGE) gondjaira bízott birtok kezelésére létesült „Néhai dr. 
Szelényi Lajos Mintagazdasági Tanintézményi Alapítvány” célja – 
az örökhagyó végakaratának megfelelıen – a mezıgazdasági szak-
ismeretek közreadása, a kísérleti munkák során szerzett tapasztala-
tok gyakorlatban történı alkalmazása, eredményeinek közvetlen és 
a sajtón keresztüli megismertetése volt. 

A birtokon 1945 után kísérleti állami gazdaságot létesítettek, 
majd az ötvenes években elkezdıdött az országos fajtagyőjtemény 
kialakítása, amelynek fı célja a kultúrnövények formagazdagságá-
nak megırzése és a génerózió elleni küzdelem. Ennek keretén be-
lül, Dr. Jánossy Andor kezdeményezésére, 1954-ben Tápiószelén 
megalakult az Országos Növényfajtakísérleti Intézet Fajtagyőjtemé-
nyes Osztálya, ahol győjteni kezdték a nemesített fajtákat és a ter-
mesztésbıl kiszorult gabona, hüvelyes, takarmánynövény, kukorica 
és zöldségnövény tájfajtákat és helyi változatokat. A már meglévı 
és a más intézetekbıl átvett győjteményekre alapozva 1959. január 
1-jén, éppen ötven évvel ezelıtt, kezdte meg munkáját 
Tápiószelén az Országos Agrobotanikai Intézet. 

Az 1992-es Riói ENSZ Környezetvédelmi Világkonferencián 
elfogadott Biodiverzitás Egyezmény újra a biológiai sokféleség 
jelentıségére irányította a figyelmet, és lehetıséget biztosított a 
hazai genetikai erıforrások megırzéséhez, értékelı vizsgálatához 
és hasznosításához kapcsolódó tevékenységek folytatásához. Töb-
bek között ennek köszönhetıen, 1993. január 1-jén az 
Agrobotanikai Intézet, mint önálló intézmény a Földmővelésügyi 
Minisztérium Mezıgazdasági Fıosztályának felügyelete alatt újra-
alakult. 

Bár az elmúlt években a hazai kutatóintézet hálózat átszervezé-
se következtében az Agrobotanikai Intézet önállóságát elvesztette, 
„Tápiószele” a kultúrnövény génforrás-védelem hazai bázisa ma-
radt, felelıs a hazai intézményekben folytatott génmegırzési tevé-
kenységek szakmai koordinációjáért, az Országos Bázis Tároló 
üzemeltetéséért, a géntartalékok Nemzeti Adatbázisának létrehozá-
sáért, valamint a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri-
um, illetve az Országos Génbank Tanács irányítása mellett a hazai 
génmegırzı tevékenységekhez kapcsolódó hazai és nemzetközi 
együttmőködési programok koordinálásáért. 

Az Agrobotanikai Központnak feladata továbbá az országos 
szántóföldi- és zöldségnövény génbanki győjtemények fejlesztése, 
ezek agrobotanikai értékelı vizsgálata, dokumentálása és közreadá-

sa. Gondoskodik a génvagyon közép- és hosszú távú megırzésérıl 
hőtött magtárolókban vagy esetenként szövettenyésztési kultúrák-
ban. Ehhez kapcsolódik a helyi körülményekhez alkalmazkodott 
hazai tájfajták, ökotípusok és populációk eredeti termıhelyen törté-
nı fenntartásának szervezése és irányítása. 

A növényi genetikai erıforrások megırzésének világszerte 
leggyakrabban alkalmazott módja a mag formájában történı meg-
óvás. A magok nedvességtartalmát elıbb számottevıen csökkentik, 
majd a tárolóba kerülnek, ahol szigorúan ellenırzik a légtér nedves-
ségtartalmát és hımérsékletét. Mivel a magok csírázóképessége 
véges, ezért folyamatosan gondoskodni kell élı állapotuk megırzé-
sérıl. A magvakat ezért szigorú feltételeknek eleget téve elvetik, és 
a kifejlıdött növényrıl begyőjtött friss magvakat tárolják tovább.  

A szárítást tőrı maggal szaporodó növényfajok megırzése kon-
dicionált magtárolással segíthetı elı. A hőtött tárolókban elhelye-
zett ultraszáraz magminták több évtizedig, de a feltételezések sze-
rint akár több évszázadig is megtarthatják életképességüket. A 
tápiószelei győjteményben ıriznek egy olyan Tisza-vidéki alak-
körbe tartozó ısi búzafajtát, amely egy több mint száz évig 
Bécsben tárolt magminta felszaporításából származik. Külföldi 
példákból ismeretesek olyan egyedi esetek, amikor több száz éves 
magvak is életképesnek bizonyultak. 

A kondicionált magtárolás elınyét egyre inkább kihasználják a 
botanikus kertek is. A vadon élı fajok megırzésére az angliai Kirá-
lyi Botanikus Kert (KEW Gardens) 2000-ben létesítette a legna-
gyobb magbankot a világon. A hazai tervek szerint a vadon élı 
védett növények magmintáinak megırzését és vizsgálatát szolgáló 
Pannon magbankot az Agrobotanikai Központ meglévı berendezé-
seit és tapasztalatait is felhasználva – több kutatómőhely közremő-
ködésével – Tápiószelén hozzák létre. Megvalósulása esetén ez a 
részben az EU LIFE+ pályázati forrásából finanszírozandó projekt a 
világon egyedülálló módon együttesen oldaná meg a termesztett és 
a vadon élı növényfajok génállományának megırzését. Ez a prog-
ram elınyös feltételeket teremthet a kultúrnövények rokonfajainak 
hasznosításához, a vadon élı fajok veszélyeztetett populációinak 
regenerálásához, valamint a visszatelepítési programok keretében a 
szaporítóanyag elıállításával kapcsolatos feladatok megoldásához 
is. 

Az Agrobotanikai Központ kiterjedt nemzetközi kapcsolatai 
révén a világ számos országával alakított ki gyümölcsözı együtt-
mőködést, folyamatos magcserékkel bıvítve a génbank 
„betétállományát”. Nem csak a szakembereknek, hanem a közvéle-
ménynek is érdemes tudnia ezek létezésérıl. Fentiek tükrében, elı-
zetes egyeztetés után, az Agrobotanikai Központ készséggel fogad 
látogatókat, akik látogatásuk során megismerhetik a győjtemények 
sokféleségét és betekintést nyerhetnek a Központ munkájába. 

A 2009 szeptember 12-én megrendezendı ünnepségre való 
tekintettel az Agrobotanikai Központ délelıtt 9 és délután 14 
óra között nyílt napot tart, amelyen vezetéssel, vetítéssel és kós-
tolással egybekötött kiállítással várja az érdeklıdıket. 

Az „Agrobotanika” ötven éve Tápiószelén 

RENDİRSÉGI  
FELHÍVÁS 

Felhív juk a lakosság figyelmét arra, 
hogy az elmúlt idıszakban különféle 
módszerekkel csaltak ki pénzt elköve-
tık,  idıs emberektıl. 

2009. július 19-én Tápiógyörgyén 
egy 87 éves idıs asszonyt keresett meg 
egy fiatal nı,  azzal az ürüggyel, hogy 
tudja, hogy  a sértett egyedálló és bete-
ges, így a házi orvos javaslatára hozott 
neki egy „szerkezetet”,  amelyet majd 
beszerelnek a lakására, és ha ı rosszul 
lesz ezt megnyomva, riasztani tudja az 
orvost. 

A készülékért 80.000 Ft csal ki az 

asszonytól, és gyorsan eltávozott. 
Késıbb kiderült, hogy a házi o rvos-

nak errıl n incs tudomása, és a készülék 
is alkalmatlan ilyen feladatok betölté-
sére, értéke mindössze pár száz forint. 

A másik módszer, amelynek már 
több  áldozata van illetékességi terüle-
tünkön, hogy a mobil szo lgáltató nevé-
ben valaki felhívja a sértettet. 

Nyereményjátékban való részvételt 
ígér, és különbözı csábító nyeremé-
nyeket, nagyobb pénzösszeget, akkor 
ha  több tízezer forintért valaki feltöltı 
kártyákat vásárol rövid idın belül. 

Majd az áldozatot visszahívják, és 
kérik, hogy telefonon diktálja  be a fel-
töltı kártya  számait, ezáltal egy másik 

telefonra ezt azonnal fel is töltik, és 
ezek a kártyák már értéktelenné vál-
nak. 

Természetesen nem érkezik semmi-
féle beígért nyeremény postán vagy 
futárral, csak az elkövetık jártak jól, 
mert saját telefonjukra egy nagyobb 
összeget töltöttek fel, amelyet majd el 
tudnak telefonálni. 

Felhív juk ezért a lakosság figyelmét 
arra, hogy ne dıljenek be ezeknek a 
csalóknak, és ha ilyen indokkal keresik 
meg Önöket, akkor érdeklıdjenek a 
házi orvosnál, azonnal ne fizessenek ki 
semmit, illetve érdeklıdjenek a mobil 
szolgáltatóknál, hogy valóban meghir-
dettek-e ilyen nyereményjátékot. 
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A felhıben, mely ott simul 
Talán Batthyány árnya van, 

S lenéz, magyar! Reád 
S mutatván ezt a rém helyet, 
Azt sugja hallkan: Ne feledd 

Októbernek hatodikát!" 
 

AZ ARADI VÉRTANÚK  
 

KIVÉGZÉSÉNEK  
 

160. 
ÉVFORDULÓJÁN, 

!" 
 a Nemzeti gyásznapon 

 

a tápiószelei mővelıdési ház  
közös megemlékezésre hív  

mindenkit! 
 

A megemlékezés helyszíne: 
KOSSUTH PARK 

 

2009. október 6. kedd  18 óra 
 

megemlékezés 
kegyeleti gyertyagyújtás, koszorúzás.  

Köszönetnyilvánítás 
Ezúton köszönöm meg dr. Rad ics Ilona háziorvosnak és Ági-
kának, nıvérem özv. Majoros Jánosné szü letett: Kósa Má-
ria betegségében a hozzá v iszonyuló áldozatos jóságukat, 
gyógyítani akaró segítségüket, ezzel is elısegítve nıvérem 
életvidám lelkiállapotát. 
 
Köszönöm Katikának türelmét nıvérem gondozásában. 
Köszönöm Kármán János plébános úrnak a minden hónap-
ban tett látogatását és nıvéremnek adott lelki támogatását. 
Köszönet Bartucz Antalnénak és Pálfalviné Ilonkának gyors 
és lelkiismeretes munkáját. 

Kósa István 

İszinte szívvel köszönjük mindazoknak, akik elkísérték 
utolsó útjára Ballók Sándort, sírjára a  kegyelet v irágát 
tették. 
Köszönjük azoknak, akik fájdalmunkban mellettünk vol-
tak. 
 

Ballók Sándorné és családja 

Június hónapban elhunytak 
Faragó László  élt: 82 évet 
id. Vágány Sándor élt: 81 évet 
Gál Pál élt: 61 évet 
özv. Rácz Sándorné született: Dudás Erzsébet élt: 77 évet 
özv. Majoros Jánosné született: Kósa Mária élt: 87 évet 
Zsíros Nándorné született: Nyitrai Ju lianna élt: 82 évet 
 

Július hónapban elhunytak 
Pajor Jánosné született: Magyar Ibolya élt: 29 évet 
özv. Fö ldi Imréné született: Visnyei Mária élt: 71 évet 
id. Ballók Sándor élt: 67 évet 

 
Emléküket megırizzük! 

Reagálás egy sajnálatos esettel kapcsolatban! 
 
Az Önkormányzat i Híradó jú liusi számában az olvasói 

levél rovatban a cikk Írója utalást tett arra, hogy a mentık 
csak akkor mennek ki ha az orvos hívja ıket miután meg-
nézte a  beteget. Ez nem felel meg a valóságnak ugyanis 
2009. 03. 19-én sem személyes sem telefonos megkeresés a 
sajnálatos esettel kapcsolatban a mentıszolgálathoz nem 
érkezett. Az esetek többségében valóban orvos által kért  
feladatokat végzünk, de hirtelen fellépı egészségkárosodás 
esetén bárki‚ bármikor megkereshet vagy hívhat bennün-
ket, ha a személyzet az állomáson tartózkodik a segítségre 
szoruló ellátásban fog részesülni. Dolgozó ink a nap 24 
órájában a község és a térség rászoruló betegeinek nyújta-
nak segítséget. Nappal kettı, éjszaka egy mentıautó teljesít 
szolgálatot. 

Elérhetıségeink: Vezetékes: 104 - cegléd i irányítás. Mo-
bil: 104 - budapesti irányítás.  

Forduljanak hozzánk bizalommal! 
Tisztelettel: 

Tószegi István 
Tápiószelei mentıállomás vezetı 

AKCIÓ 2009. 08. 01-jétıl  
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Tájékoztatásul közöljük az 1. osztályosok  
tanszer- és segédanyag szükségletét. 

  
MATEMATIKA   MAGYAR  EGYÉB 
 
Számolókorong  könyvjelzı  írás füzet 
mérıszalag  betőtartó  kockásfüzet 
óra   írólap  simafüzet 
Hımérı  grafitceruza  füzetcímke 
logikai készlet   posta irón   átlátszó-csomagoló 
játékpénz     
dobókocka 
 
RAJZ, TECHNIKA  VEGYES 
 
Színes ceruza   konyharuha 
gombfesték   papír zsepi 
tempera   wc papír 
ecset(2,4,8)  tisztaságcsomag 
zsírkréta, gyurma 
gyurmatábla 
olló, papírragasztó 
színes kivágó lap 
hurkapálca 
ecsettál 
rajzlap 
Rajztábla 

 
Mindezek megvásárolhatók üzletünkben! 

PAPÍR-ÍRÓSZER,  
JÁTÉK ÉS AJÁNDÉK  
KERESKEDÉS 

 
2766 Tápiószele Kossuth Lajos út 15.  

Telefon./fax 06 (53) 581-085 
 

Tanszerek olcsó és széles választéka! 
 

Ajánlatunkból: 
Hannah Montana 

-tolltartó  1990.-Ft 
-írószerkészlet   490.-Ft 
-tornazsák  690.-Ft 

 
Verdák: 

-iskolatáska 4990.-Ft- 
-tolltartó   490.-Ft 
-füzet  160.-Ft 

 
Iskolatáska már 1990.-Ft-tól 
Tolltartó már  590.-Ft-tól 
A/4-es tőzött füzet 70.-Ft- 
A/5-ös füzet 30.-Ft/db 
Spirál füzet  200.-Ft/db 

 
Iskolatáskák kaphatók: GABOL és BUDMIL 5500.-Ft-tól 

BEISKOLÁZÁSI ÉS AJÁNDÉK UTALVÁNYT  
ELFOGADUNK 






