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K R Ó N I K A 
Beszámoló Önkormányzatunk életérıl 

Augusztus 20-án nagysikerő ünnepi 
mősorral, koncerttel és tőzijátékkal 
ünnepeltük Szent István királyunkat és 
településünk várossá nyilvánítását. A 
Népkert évszázados fái alatt több ezer 
ember örü lt önkormányzatunk sikeré-
nek. 

Augusztus 26-án képviselı-testületi 
ülés keretében többek között elfoga-
dásra került az állattartási rendelet, az 
Általános Iskola beszámolója, tárgyalta 
a testület a Helyi Ép ítési Szabályzat 
módosítását, Szervezet i és Mőködési 
Szabályzat módosítását, pályázat be-
nyújtásáról döntött. 
Augusztus 29-30-án a kárpátaljai 
Nagybégányban voltak a Nyugdíjas 
Klub képviselıi, v iszonozva a májusi 
látogatásukat az ottani nyugdíjasoknak. 
Augusztus 31-én ünnepélyes tanévnyi-
tóval megkezdıdött a 2009/2010-es 
iskolai tanév. A tanév nehézsége, hogy 
az építkezés miatt a felsı tagozaton 
váltott mőszakban folyik a tanítás. Ez-

úton is mindenki megértését kérjük. 
Szeptember 11-én az erdélyi Tusnád 
községbıl érkeztek vendégek a város-
avató ünnepségünkre. 

Szeptember 12-én Szabó Imre Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Min iszter Úr 
ünnepélyes keretek között átadta a Vá-
rossá nyilvánítási oklevelet és város-
unk jelkép letes kulcsát. 
Az ünnepség keretén belül településün-
kön az elmúlt 20 évben vezetıi és ön-

kormányzat i képviselıi t isztséget be-
töltık emléklapot vehettek át, megkö-
szönve a településért kifejtett munkáju -
kat. 
Szeptember 13-án volt városunk Kis-
asszonyünnepi búcsúja. 
Szeptember 14-én rendkívüli testületi 
ülésen helyi védelembe vettük az 
Agrobotanikai Intézet területét, amit  
az ott található növényritkaságok 
indoloktak, ezzel segítve megırzésüket 
és az Intézet által benyújtandó pályáza-
tot. 
Szeptember 15-én az Abonyi út mő-
szaki átadásával forgalomba vehették 
az autósok az elkés zült új szakaszt ! 
Szeptember 24-én képviselı-testületi 
ülésen elfogadásra került a  Könyvtár és 
Mővelıdési Ház beszámolója, az Ön-
kormányzat gazdálkodásáról készített 
beszámoló, módosításra került az üzle-
tek éjszakai nyitva tartásáról szóló ren-
delet. Lásd: település honlapja. 
Szeptember 25-én vendégünk volt 
Joanna Stempinska  Úrnı a Lengyel 
Köztársaság rendkívüli és meghatalma-
zott nagykövete. Lásd: Lengyel szep-
tember Tápiószelén címő írásunkat. 
Szeptember 28-án a szeméttelep re-
kultivációjának mőszaki átadása történt 
volna, de a környezetvédelmi hiányos-
ságok pótlásáig nem vettük vissza 
használatra a területet. 
Szeptember 30-án benyújtottuk a pá-
lyázatunkat a könyvtári szárny befeje-
zésére, illetve az ABC elıtti park ren-
dezésére. 
Október 1. Pályázati pénzbıl elkészü lt 
az óvoda öreg épületének külsı és a 
vizesblokkok teljes körő felújítása. 
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V. TÁPIÓSZELEI EXPO és  
KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS TALÁLKOZÓ 

Nagy várakozással és nagyon sok szervezımunkával készül-
tünk október második hétvégéjére ekkor rendeztük az EXPO-
t, immár ötödik éve. 
Ebben az évben gondoltunk egy merészet és a vállalkozások, 
kézmővesek bemutatója mellett egy szabadtéri színpadot is 
felállítatunk, ahol a  kistérség színes kulturális életét mutattuk 
be. 
A három nap délutánja és estéje folyamatos színpadi elıadá-
sokat, bemutatókat tartogatott a soha nem látott nagyságú 
látogatók táborának. Aki eljött az expóra szívesen nézte meg 
a kiállítás mellett a szabadtéri színpadon az elıadókat is. Be-
mutatkozott a térségbıl Kókától Györgyéig községenként is 
több csoport, nagy sikerrel. 
A kiállítók is voltak szép számmal, több mint ötvenen. Nem 
célunk és nem is tudnánk maradéktalanul felsorolni minden-
kit. Vo lt szalmadísztárgy készítı, harisnyavirág és kecskesajt 
készítı, gyöngyfőzı és csipkekészítı, fafaragó, üvegmővész. 
Itt volt a Tápiómalom, a Rehm, a Kóré cuki, a szoms zéd tele-
pülések vállalkozói. 
A mővelıdési ház nagytermében négy hosszú asztalsoron volt 
kiállítás, a kisebb termekben, pedig több egyéni kiállító mu-
tatta be termékeit, aki nem fért be a mővelıdési házba az a 
parkban rendezte be kiállítását. A gyerekeknek két napig ját-
szóházat rendeztünk, ahol kipróbálhatták a gyöngyfőzést, a 
harisnyavirág készítés, a csuhéjazást, az agyagozást és a fafa-
ragást, a parkban pedig  ugrálóvárban játszhattak. 
A látogatók pedig, jöttek és jöttek folyamatosan minden nap 
délelıttıl-estig. 

Nagyon szurkoltunk, hogy az idı is legyen kegyes hozzánk, 
mert nagyon rossz idıt jósoltak. Szerencsére csak a vasárnap 
délelıtt szemerkélı esı okozott némi aggodalmat, de a dél-
utáni mősorokra kiderül az ég, estére pedig sajnos lehőlt a 
levegı. 
 A sikernek azonban semmit sem árthatott. 
Az V. TÁPIÓSZELEI EXPO és KULTURÁ LIS TA LÁ LKO-
ZÓ betöltötte szerepét. 
Aki itt volt láthatta, aki nem az hallhatta, hogy milyen volt és 
sajnálhatja hogy nem volt itt! 
Köszönet mindenkinek, akinek része volt a sikerben, kicsik-
nek és nagyoknak, látogatóknak és kiállítóknak, munkások-
nak, takarítóknak egyszóval azoknak, akik tettek azért, hogy 
városunk egy újabb igazi nagy rendezvénnyel gazdagodjon! 
A Könyvtár és Mővelıdési Ház dolgozói nevében:  

Urbán Mária intézményvezetı 

Október 5-én az utolsó ellenırzésen is 
túljutott, így benyújtásra került a „Táp ió 
Menti Régió szennyvízelvezetése és 
szennyvíztisztítása” címő pályázat. 
A pályázat azonosító száma: KEOP 
1.2.0/2F/09-2009-0021 
A kormányzati döntés december elején 
várható, utána utazik a pályázat brüssze-
li bírálók elé. 
(A decemberi újságban részletesen be-
számolunk a pályázatró l.) 
Október 6-án  megemlékeztünk az Ara-
di Vértanúk kivégzésének 160-d ik év-
fordulójáró l. 
Október 8-án megkezdıdött a vásárté-
ren  felhalmozott betontörmelék útalap-
ba való összetörettetése. A munka befe-
jezése után hozzákezdünk a fö ldutak 
kıvel borításához. 
 

Az önkormányzati vezetık és 
képviselık névsora  

1990-tıl 
 

Balázs Ferenc 
Dr. Balogh József †     
Balogh József Gábor    
Barna Ferencné     
Bertók György     
Bulyáki Ferenc   
Buzás József      
Czakó Béláné     
Dömık József     
Egri Csaba Káro ly † 
Egri Csaba Káro lyné    
Fehér István † 
Fehérné Molnár Andrea    
Ficza Tibor      
Földi László 
Gavaldik József    
Jenes Ferenc      
Juhász Mihályné     
Kácsor István     
Katonáné Barna Zsuzsanna    
Keszi Gyuláné     
Kiss Ferenc    
Kovács Ferenc     
Kovács Lászlóné    
Ledacs Kiss István     

Ledacs Kiss Zsolt 
Lesták Pál      
Majoros József    
Majoros Tibor 
Makai András    
Megyes András   
Mikusné Maczó Rozália     
Molnár János 
Nagybányai József 
Nagygyörgy Lajos    
Dr. Pap Gábor 
Dr. Radics Ilona 
Rédei Ferenc 
Dr. Sípos Ete Álmos 
Sípos Csaba Zsolt 
Szabó Erzsébet 
Tóth Julianna 
Tóth Lajos  
Túróczi Ferenc  
Vállaji Ottó 
Vállaji Ottó Árpádné  
Dr. Vígh György 
Vona Ferenc  
Zahalka Béla 
 
Tápiószele Város Önkormányzata nevé-
ben köszönjük a településért végzett 
tevékenységüket. 

Kovács Ferenc 
polgármester 
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Kovács Ferenc polgármester 2009. szeptember 12-én, 
városavató ünnepségen elhangzott beszéde: 

 
Tisztelt ünneplı Közönség! 

Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Országgyőlési Képviselı 
Úr! 
 
Kedves Polgármester Társak!   Nagy Tisztelettel köszön-
töm valamennyiüket. 

 
Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm újtusnádi, 

tusnádi kedves barátainkat! 
Nagy öröm számunkra, hogy együtt ünnepelnek velünk. 
 
Valamennyi tápiószelei polgártársam nevében köszönöm 

ezeket a meleg szavakat, amellyel d icsérték újdonsült város-
unkat. 

Minden ember életében vannak olyan fontos események, 
melyekre egész életében emlékezni fog. Így van ez a telepü-
lések életében is. 

Nem csak fontos, de történelmi esemény is Tápiószele 
életében, hogy a döntéshozók érdemesnek találták arra, hogy 
Magyarország 328 városának sorába emeljék. 

 
A városi címet nem adják ingyen. A száraz statisztikai 

adatokon túl azon múlik, hogy van-e mögötte elszántság, 
célkitőzés, erıfes zítés és összefogás. 

Tápiószele po lgármestereként nagy öröm számomra, 
hogy a tápiószelei lakosok, civil szervezetek, vállalkozók és 
önkormányzati képviselık, a  korábbi években nem tapasz-
talható módon fogtak össze a közös cél érdekében. 

Az értékeink tudatos és jó kihasználása, gazdálkodásuk 

stabilitása és nem utolsó sorban szerencsés földrajzi elhe-
lyezkedésünk is belejátszott, hogy városi rangra emelték 
településünket. 

Az idıközi önkormányzat i választáson kitőztük a célt, 
szeretnénk a Tápió-v idék egyik kulturális és gazdasági köz-
pontja lenni. Engedjék meg, hogy csak felsorolás-szerően 
sorra vegyem azokat a fejlesztéseket, eredményeket, ame-
lyek az elismerést meghozták. Már több mint 10 éve mőkö-
dik településünkön térségi feladatot ellátó Rendırırs és Csa-
ládsegítı és Gyermekjó léti Szolgálat. 

Önkormányzatunk az elmúlt  5 évben több mint 100 millió 
Ft-ot költött utak építésére és felújítására, így mára 
Tápiószele útjainak közel 90 %-a s zilárd  burko latú lett. 
Több mint 2 km hosszúságban kerékpárút épült gyermeke-
ink és a felnıttek biztonságosabb közlekedése érdekében. 
Megoldottuk a település stabil vízellátását. 

Ép ítettünk központi orvosi ügyeletet, mentıállomást, ez-
által biztosítva nem csak településünk, hanem kistérségünk 
sürgısségi betegellátásának fejlıdését is. 

Folyamatosan újítjuk fel intézményeinket, és ebben az 
évben megkezdtük Táp iószele önkormányzatának legna-
gyobb beruházását, az iskola építését, ami több mint 750 
millió Ft-ba kerül. Ezen kö ltségekbıl 300 millió Ft  állami 
támogatást kaptunk, amit ezúton is szeretnénk megköszönni 
Miniszter Úrnak. 

Korábbi várossá nyilvánítási kezdeményezésünk gyenge 
pontja a csatornázatlanság volt. Mára elmondhatjuk, hogy 
készen áll a Táp ió-vidék 20 településének a szennyvíztiszt í-
tás kiépítésére vonatkozó programja. A z anyag rövidesen a 
Miniszter Úr asztalán lesz és a kormányzati döntést követı-
en, szoríthatunk egy kedvezı Uniós döntés meghozataláért. 

Ezen nagyberuházás elıkészítéséért, a Tápió-vidék élhe-

Iskolaépítésrıl 
 

Nagy erıkkel folyik a Liliom úti iskola ép ítése. Október elsı 
napjaiban elérte a 20 %-os építési fokot (az elsı részszámla 
benyújtásának is ez a feltétele) a beruházás. Az igazgatási és 
könyvtár részen a födémszint betonozása is megtörtént. A 
hosszú nyárutót kihasználva szombatonként is folyt a munka. 
Sok tápiószelei ember dolgozik az építkezésen, jó látni a csil-
logást a szemükben, amely jelzi, hogy különös figyelmet for-

dítanak munkájukra, hiszen maguknak, gyermekeiknek, uno-
káiknak építik az iskolát. 
Néhány kép hően mutatja a gigászi beruházás lépéseit. Na-
gyon sokan érdeklıdnek az építkezés után, ezért a cég vezeté-
sével megbeszélve október 29-én 15-16 órakor egy 
”nyitott” órát tartanak, ahol a lakosság érdeklıdı polgárai 
megtekinthetik az eddig elvégzett munkát. 
Az érdeklıdık a Széchenyi úti bejárat felıl közelíthetik meg 
a munkaterületet. Kísérjék nyomon Önök is Tápiószele Ön-
kormányzatának legnagyobb beruházását. 

Városavató beszéd 
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tıbbé tételéért, a tápiószelei városi cím egy képzeletbeli sze-
letét a környezı településeknek ajánlom, mert úgy érzem, 
hogy városi címünk részben szól az egész térségnek, elis-
merve azt a  munkát, ami itt a Táp ió-vidék felemelkedéséért 
folyik. 

A városi cím elnyerése, a  státusz megszerzése azzal a 
kötelezettségekkel is jár, hogy az eddiginél magasabb szín-
vonalú szolgáltatásokat kell nyújtani az itt és környezetünk-
ben élıknek, ez viszont jelentıs erıfeszítéseket igényel. 

Sokan, sokféle elképzeléssel, de azonos szándékkal né-
zünk a jövı felé: épüljön, szépüljön és gazdagodjék az éppen 
csak megszületett városunk!  

A városi címmel esélyt, lehetıséget kaptunk a korábbinál 
gyorsabb fejlıdésre. A z elırehaladás valósága rajtunk múlik, 
hogy meghatározó, vonzó, élhetıbb és fejlıdı Tápió menti 
település legyen Tápiószele. Ezért írtam településünket be-
mutató könyv elıszavába azt, hogy ez a várossá nyilvánítási 
köztársasági elnöki döntés a jövınek, Tápiószele és Tápió-
vidék gyermekeinek s zóló fontos stratégiai intézkedés. Az 
elkövetkezı évek munkájára lesz szükség ahhoz, hogy a tele-
pülés érezze ennek pozitív hatását. 

Vannak néhányan kételkedık, akik nem érzik jelentıségét 
a várossá avatásnak. Nekik üzenem, hogy ne legyenek kishi-
tőek, gondoljanak a gyermekeinkre, álmodjanak, tervezzenek 
és valósítsák meg velünk az elképzeléseiket. A mikor 20 éve 
Nagykátát várossá nyilvánították, akkor is voltak kétkedık, 
de mindenki láthatja azt a felgyorsult fejlıdést, amin kistér-
ségi központunk átment, és modern kisvárossá alakult!  Ná-
lunk is a  további, a városhoz méltó elırehaladás sorsa azon 
múlik, hányan vagyunk képesek összefogni, és közösen tenni 
Tápiószeléért! 

Augusztus 20-án önfeledten már-már majálisi hangulat-
ban ünnepelt városunk apraja-nagyja. Jó volt látni a mosolyt 
és a büszkeséget a városlakók arcán. 

A Népkert évszázados fái nagyon régen láthattak több 
ezer boldog tápiószeleit. A népünnepély után a hivatalos 

városavató ünnepséget nem véletlenül tettük szeptember 12-
ére. Kisboldogasszony ünnepe egyben Tápiószele búcsúja is. 
Szeretnénk ezzel az avató ünnepséggel még nagyobb súlyt 
adni e fontos napnak. 

 
A városi címet nem adták ingyen! 
Most az ünneplés óráiban Tápiószele Önkormányzat iságá-

ból csak a szépre emlékezünk. Az elmúlt  20, de akár 30 év 
döntései alapozták meg  a városi rangot. A fejlıdést a polgár-
mesterek, a képviselık felelısségteljes döntései hozták meg. 
Nekik, a  rendszerváltás óta szám szerint 46-uknak köszön-
hetjük, és engedjék meg, hogy most valamennyi jelenlévı 
nevében köszönetemet fejezzem ki mindannyiuknak, hogy 
döntéseikkel Tápiószele fejlıdését segítették elı. A z ünnep-
ség végén egy névre szóló  emléklappal szeretném megkö-
szönni és emlékeztetni a 20 év képviselıit és önkormányzati 
vezetıit döntéseik eredményére: Tápiószele városi címére. 

 
Nagy mérfö ldkı településünk életében, hogy a városok 

sorában emelték. A várossá válás emlékére és településünk 
fennállásának 790. évfordu lójára, ami külön büszkeséggel 
tölt el bennünket, hogy e jeles évfordulóra kaptuk meg a 
városi címet, a  fıtéren felállításra kerül a város fából faragott 
címere (Péter Zo ltán asztalos mester munkája, köszönet ér-
te), amely minden arra járót ne csak a múltra, hanem 
Tápiószele jövıjére is emlékeztesse. 

 
Marcus Aurélius azt mondta: „ahol éln i lehet, ott jól is lehet 
élni!” Tápiószelén rajtunk múlik, hogy jól akarunk e élni! 

Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 A lengyel menekültek magyarországi befogadásának 
70. évfordu lója alkalmából a  Lengyel Köztársaság Budapesti 
Nagykövetsége kezdeményezésére lengyel és magyar intéz-
mények, magyar települések közös szervezésében 2009. 
szeptember 1-30. között LENGYEL SZEPTEMBER elneve-
zéssel került  sor Magyarországon megemlékezésekre. A 
mozgalom tiszteletbeli védnöke Lech Kaczynski a Lengyel 
Köztársaság Elnöke, valamint Só lyom László a Magyar Köz-
társaság Elnöke voltak. 

 Az ünnepségsorozat programját tartalmazó reprezen-
tatív mősorfüzet 25 település tervezett rendezvényeit sorolta 
fel, melynek közös jellemzıje, hogy azok többnyire Joanna 
Stempinska asszony, a Lengyel Köztársaság nagykövete 
jelen létében zajlottak. A II. világháború idején Magyarorszá-
gon 254 tartózkodási helyen körülbelül százezer lengyel ka-
tonai és polgári menekü ltet fogadtak be. A Tápió mente kis-
térségben Sülysápon, Szentmártonkátán , Nagykátán, 
Tápiószelén, Táp iógyörgyén voltak menekü ltek. A 70. évfor-
duló központi megemlékezésébe rég iónkból szervezett for-
mában Nagykáta és Tápiószele kapcsolódott be. Mi lehet a 
magyarázata annak, hogy a mozgalomban való részvétel, 

illetve a nagyköveti látogatás e két települést érintette? 
 A nagykövetség felhívására minden, korábban mene-

külteket fogadott település önként jelentkezhetett. Ha végig-
lapozzuk a füzetet, abban olyan helységnevek olvashatók – a 
teljess ég  igénye nélkü l: min t  Gyır,Es ztergom, 
Balatonboglár, Keszthely, Fertıszentmiklós, Gyöngyös, Sze-
ged, Mórahalom, Tata, Dömös, Komárom Zalaszentgrót, 
Sárvár, Érd, Leányfalu, Eger, Zamárd i, Makó, Nagykáta, 
Tápiószele, stb., ahol jelentıs létszámú katona és civil len-
gyel menekü lt tartózkodott. Ezen kívül ezek a települések az 
elmúlt  70 évben maguk is sokat tettek a történelmi tett emlé-
kének ápolásában, élenjárnak a magyar-lengyel barátság 
gondozásában. Ne hangozzék h ivalkodásnak, de ebben az 
egy hónapos sorozatban való közremőködés egyfajta rangot, 
elis merést jelentett a megnevezett településeknek. Természe-
tesen minden bizonnyal más községek és városok területén is 
történhettek e napokban megemlékezések a két nép több 
mint ezer esztendıs történelmi barátsága jegyében. 

 Nagykáta és Tápiószele ebben a tiszteletreméltó név-
sorban több tényezı összegzıdése nyomán szerepelt . Mind-
két tápiómenti településen 1849-ben a szabadságharc lengyel 

Lengyel szeptember Tápiószelén 

Tápiószele elsı írásos említésének 790-edik és város-
sá avatásunk tiszteletére megjelentetett könyv még meg-
vásárolható a Mővelıdési Házban, a Múzeumban, az 
Iskolában és a Polgármesteri Hivatalban 1.000.-Ft-os 
áron . 
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légiójának tartózkodása alapozta meg ezt a barátságot. A 
lengyel szeptemberben Szelén  és Kátán  a  160 éve történt 
„indulásra” is emlékeztek a szónokok. Mindkét település 
temetıjében nyugszik egy-egy lengyel katona, akiknek em-
lékápolása –Tápiószele esetében családi kötıdése- a két nép 
barátságának az elmúlt hét évtizedben állandóan jelenlévı 
epizódját jelentette. Az emlékápolás –kiemelten az öregcser-
készek és a gyermekkorú hagyományırzık részérı l- egyfajta 
tiszteletet és megbecsülést váltott ki az elmúlt  években a 
települések iránt a lengyelek részérı l. 

 2009. szeptember 25-én négy településen zajlottak a 
mozgalom eseményei, melyek közül a tápiószelei és 
nagykátai ünnepségeket tisztelte meg jelenlétével a nagykö-
vet asszony. Lengyel nagyköveti látogatásra legutóbb 2000-
ben került sor, amikor Gregorz Lubczyk látogatott 
Nagykátára. 

 Joanna Stempinska nagykövet asszony a jeles napon 
elıször az ifjú várost, Tápiószelét kereste fel. A polgármeste-
ri h ivatal elıtt Kovács Ferenc polgármester fogadta a Len-
gyel Köztársaság legmagasabb rangú magyarországi képvi-
selıjét. A hivatal elıcsarnokában a képviselıtestület tagjait 

mutatta be a nagykövet asszonynak, majd az emelet i díszte-
remben került sor a köszöntésre, a történelmi múlt  méltatásá-
ra. 

 A katolikus templomban Kármán  János plébániai 
kormányzó  fogadta a lengyel vendéget. A templom fontos 
szerepet töltött be a Szelén tartózkodott mintegy 700 mene-
kült életében. Minden vasárnap a jobboldali templomhajóban 
vettek részt szentmisén, melynek emlékét ma egy ott elhe-
lyezett magyar és lengyel nyelvő vörös márványtábla hirdeti. 
A táblánál két szelei kisdiák állt díszırséget a magyar és a 
lengyel nemzeti színekkel a kezében. A z egyik fiún levı 
honvédruha a 160 évvel ezelıtti kezdetekre történı jelképes 
utalás volt. A plébános úr bemutatta a templom történetét, 
majd több idıs szelei lakos idézte fel a  nagykövet asszony-

nak  a katonákhoz főzıdı gyermekkori élményét. A temp-
lom igen becses emléke egy menekü lt katona által festett 
madonna kép, melynek elıterében a vásznon két katonatársa 
kulcsolja imára a kezét. A kép alján levı lengyel nyelvő fel-
iratot nagy érdeklıdéssel olvasta a nagykövet asszony. 

 A táblát a vendég és a város polgármestere, illetve a 
Blaskovich Múzeum Barát i Köre koszorúzta meg. 

 A kisváros fıterén ez év nyarától emlékoszlop jelöli a 
Közép-Tiszai hadsereg fıhadiszállásának helyét . Gróf 
Henryk Dembinski, Józef Wysocki, herceg Mieczyslaw 
Woroniecki és a lengyel légió 1849. júliusában történı itt 
tartózkodásáról Basa Lás zló nagykátai helytörténész beszélt. 
A tápiószelei magyar-lengyel barátság kezdetének emléket 
állító oszlop elé koszorút helyezett, s ott fejet hajtott Joanna 
Stempinska nagykövet asszony . 

 Az általános iskola felsı tagozatos diákjai s zámára a 
település egy minden feltételt kielégítı 16 tantermes isko la 
építését kezdte el 2009 nyarán. A 300 millió forintos állami 
támogatással épülı beruházás alapkıletétele képezte a szelei 
látogatás negyedik állomását. A hagyományos dokumentu-
mokat, okmányokat tartalmazó hengerbe bekerültek a len-
gyel szeptember anyagai is, melyet a nagykövet asszony 
helyezett az üregbe, majd szokás szerint elsimította a rá ke-
rülı betont. 

 A vendéget kísérı gépkocsik ezt követıleg a 
Blaskovich Múzeumnak helyet adó park elé gördültek. 
Gócsáné Móró Csilla  múzeumvezetı mutatta be a kúriamú-
zeum féltett kincseit. Erre a  kü lönleges tárlatvezetésre eljöt-
tek a Blaskovich Múzeum Barát i Körének tagjai is.  

A látogatás befejezı szakaszában a múzeum egyik termé-
ben kötetlen beszélgetésre került sor, ahol a lengyel szárma-
zású szelei polgárok, a lengyel katonákról emléket ırzı idıs 
lakosok, illetve a 100 éve született, s 1939-ben Szelén letele-
pedett, ott 50 évig dolgozó közt iszteletnek örvendett volt 
lengyel katona, Walter Marian József gyermekei v itték a 
szót. 

 A tápiószelei magyar-lengyel barátság kibontakozásá-
nak adott jelentıs támogatást a nagyköveti látogatás, illetve a 
méltó keretek között megünnepelt kerek évfordulók. Kovács 
Ferenc polgármester és Gócsáné Móró Csilla  múzeumvezetı 
részérıl kérések, javaslatok hangzottak el a barátság további 
folytatását illetıen. A nagykövet asszony megköszönte azt, 
hogy Tápiószele 70 éve vendégül látta, befogadta honfitársa-
it,  s a  mai látogatáshoz főzıdı köszönetét, elismerését, jókí-
vánságait több helyszínen az elébe helyezett emlékkönyvek-
be is beírta. Mielıtt elhagyta volna Tápiószelét, rövid idıre 
megállt a „Szelekta” épületénél, hol 1939-ben a katonák 
szállása volt. A nagykövet asszony megtis ztelı látogatása 
tovább mély ítette a két nép barátságát a kapcsolatok ápolá-
sát.        Basa László 
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Tápiószele település honlapján hirdetési lehetıség vállalkozóknak ! 
 
Önkormányzatunk a település honlapján lehetıséget biztosít vállalkozásoknak bemutatkozásra, tevékenységük 
hirdetésére: tápiószelei székhellyel, telephellyel rendelkezı vállalkozások kerülhetnek fel - ingyenesen - a honlap-
ra. A megjelenést az alábbiakban közreadott adatlap a kitöltésével és a Polgármesteri Hivatalban Kállóné Urbán 
Julianna részére átadásával kezdeményezhetik. Amennyiben a hirdetés mellé fotót (1 db) is kívánnak megjelentet-
ni, úgy az kérjük digitális formátumban az adatlappal együtt eljuttatni kolléganınknek. A hirdetések folyamatosan 
kerülnek fel a honlapra. 
 
        K o v á c s   Ferenc 
        polgármester 
Vállalkozás    - neve: …………………………………………………………………………….. 

címe: Tápiószele, ………………………………………………………………….. 
Tevékenység jellege röviden: ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………… 
………...…………………………………………………………………………………………. 
Elérhetıség: Telefonszám: ………………………………………………... 

Fax szám: …………………………………………………….. 
E-mail: ……………………………………………………….. 

   Honlap: ………………………………………………….....… 
Melléklet: 1 db kép, digitális formátumban. 
 
A fenti adatoknak Tápiószele település honlapján megjelentetését kérem. 
 
Tápiószele, 2009. ……………………… 
 
       …………………………………………….. 
       Vállalkozás képviselıjének aláírása 

Helyi adók 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot és Vállalkozókat, 

Vállalkozásokat, hogy a helyi adók (gépjármő adó, ma-
gánszemélyek kommunális adója, építmény adó, ipar-
őzési adó) II. félévi – pótlékmentes - befizetési határideje 
2009. szeptember 15-én lejárt.  

Az adóhátralékok behajtását folyamatosan végezzük: 
az egy évet meghaladó gépjármőadó hátralék esetében kez-
deményezzük a gépjármővek forgalomból való kivonását, 
egyéb hátralék esetében, így magánszemélyek esetében el-
sısorban letiltást, míg vállalkozók esetében elsısorban in-
kasszót benyújtva hajtjuk be kint lévıséget. Eredménytelen-
ség esetén bírósági végrehajtó megbízására is sor kerül (ez 
esetben a végrehajtás költségeit is az adós fizeti). 

A változások (pld. lakás, telek értékesítése vagy vásárlá-
sa esetén, lakás vagy egyéb építmény használatba vétele 
esetén, vállalkozás megkezdése vagy megszőnése esetén, 
építmény alapterületének változása esetén, stb.) bejelentését 
folyamatosan várjuk: e változások bekövetkezését követı 
15 napon belül köteles az adózó teljesíteni a  bejelentést. 

Az adóbevallás és a változás bejelentésének elmulasztása 
bírsággal jár ! 

Az adóbevalláshoz szükséges nyomtatványokat a Polgár-
mesteri Hivatal adóigazgatási feladatokat ellátó ügyintézıi 
biztosítanak az érintetteknek, az adóbevallásokat, változás 
bejelentéseket is e kollégáknál kell benyújtani, akikhez kér-
déseikkel is fordulhatnak, valamint az egyes helyi adók ese-
tében igénybe vehetı adókedvezményekrıl és mentességek-
rıl is tájékoztatást kaphatnak az érdeklıdık. 

Tóth Julianna jegyzı 

Idısek figyelmébe ! 
Tájékoztatom a Tisztelt  Lakosságot, hogy településünkön az 
Evangéliumi Pünkösdi Közösség Országos Cigánymisszió  
által fenntartott Segítı Szo lgálat is biztosít mőködési enge-
dély alapján szociális alapellátást. E szervezet nem az Ön-
kormányzat megbízása vagy felhatalmazása alapján keresi 
fel Önöket.  
 
Az elmúlt években több alkalommal elıfordult, hogy magát 
önkormányzati dolgozónak, Émász dolgozójának kiadó  
kereste fel elsısorban az idıseket. Amennyiben bárkit az 
önkormányzatra, háziorvosra, polgármestere vagy a polgár-
mesteri hivatal do lgozóira hivatkozással keres fel is meret-
len, kérem hívják a Polgármesteri Hivatalt ellenırzés céljá-
ból az 53/580-030 telefonszámon.  
A Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozóját fényképes 
igazo lvánnyal láttuk el. A mennyiben valaki azt állítva jele-
nik meg Önnél, hogy a polgármesteri hivatalban dolgozik és 
Ön nem ismeri, úgy kérem, hogy ezen állítást ellenırzendı 
kérjék a ko llégától a fényképes igazolványát, illetve az 
53/580-030 telefonszámon, mely a Po lgármesteri Hivatal 
központi telefonszáma, tájékozódhat arról, hogy valóban 
hivatali munkatárs kereste-e fel Önt. 

 
Tóth Julianna jegyzı 
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Az avarégetés 
helyi szabályai 

 
Az egészséges, kórokozóktól és kártevık-

tıl mentes kerti hulladékot elsısorban hasz-
nosítani szükséges. Nyílt téren csak kiskerti 
hulladékot lehet égetni. Az avarral és kerti 
hulladékkal együtt kommunális,  illetve ipari 
eredető hulladék, valamint egyéb veszélyes 
hulladék nem égethetı. Avar és kerti hulla-
dék a tőzvédelmi elıírások szigorú betartása 
mellett, vagyoni és személyi biztonságot 
nem veszélyeztetı módon, nagykorú sze-
mély folyamatos felügyelete és a lakókör-
nyezet lehetı legkisebb zavarása mellett, 
száraz állapotban égethetı el. Tilos az avar 
és kerti hulladék égetése párás, ködös idı-

ben, erıs szél esetén. Az égetést végzı köte-
les gondoskodni a tőz terjedését megakadá-
lyozó eszközök készenlétben tartásáról és a 
szükséges tőzoltási feltételekrıl (pld. oltóvíz, 
homok, stb.). Az égetést végzı egyszerre 
nagyobb mennyiségő avar és kerti hulladék 
égetési szándéka esetén a szomszédokat 
tájékoztatni köteles az égetés várható idı-
pontjáról. Az égetés egy alkalommal legfel-
jebb 2 órán át tarthat. 

Tilos az avar és kerti hulladék égetése 
egészségügyi és gyermekintézmények, szo-
ciális és mővelıdési intézmények, sportléte-
sítmények 100 méteres körzetében az intéz-
mény mőködésének ideje alatt.  

Az égetés végén meg kell gyızıdni arról, 
hogy a tőz elhamvadt, és gondoskodni kell 
annak belocsolásáról, vagy vékony földré-
teggel történı lefedésérıl. 

Közterületen avar és kerti hulladék égeté-

se tilos. Vonalas létesítmény (közút, vasút, 
töltés, árok, bevágás, stb.) mentén a létesít-
mény tengelyétıl számított 100 méteren 
belül bármely növényzet égetése tilos. Lábon 
álló növényzet, tarló, illetve növénytermesz-
téssel összefüggésben keletkezett hulladék 
égetése tilos. 

Avar és kerti hulladék égetése 
március 15. és április 30., valamint 
október 1. és november 30. közötti 
idıszakban – vasárnap és ünnep-
napok kivételével - 9.00 – 16.00 
óra között megengedett. 

Szabálysértést követ el és 30.000,- forin-
tig terjedı pénzbírsággal sújtható, aki a fenti-
ektıl eltérı módon, helyen és idıben éget 
avart és kerti hulladékot. 

Tóth Julianna jegyzı 

Mindenszentek azoknak az üdvözülteknek a közös ünnepe, 
akiket nem avattak szentté, illetve akik nem kaptak külön 
napot a naptárban. A Mindenszentek napja a Halottak napjá-
nak vigíliája , azaz ünnepi elıestéje. 

A Mindenszentek napja után következı napot a Halottak 
napját november 2-án tart juk, amikor a család közösen, vagy 
néhányan csak magányosan, de elmennek szeretteik nyughe-
lyéhez és emlékeznek. 
 
A k atolikus egyház október 31-én 15 órakor tart a Györ-
gyei úti temetıben a sírkıszentelést 
nov. 1 -jén 8.30-kor lesz a Mindenszentek napi mise 
nov. 1 -jén 10 órakor a Farmosi úti temetıben litánia és 
sírkıszentelés 
nov. 2 -án 18 órakor a  katolikus templomban minden csa-
lád elhunyt tagjaiért közös gyászmise 

Virágok a sírokon, szelíden hunyor-
gó mécsesek pislákolnak a temetık-
ben, s alkonyatkor varázsosan nyu-
godttá, csendessé teszik a sírkerteket. 
Emlékezünk. Ez az ima, és az el-
hunytak emlékének idıszaka. A múl-
tat nem feledhetjük – ez a visszate-
kintés és a jövı parancsa.  

Mozgáskorlátozottak  
találkozója Tápiószelén 

 
Augusztus 8-án immár negyedik alka-
lommal került  sor a mozgáskorlátozot-
tak kistérségi találkozójára a városi 
Mővelıdési Házban. 
A találkozón vendég volt: 
- Kovács Ferenc Tápiószele város pol-
gármestere, 
- Balázs Zoltán a Mozgáskorlátozottak 
Közép-magyarországi Regionális Egye-
sületének „LÁT” elnöke, 
- Bende Jánosné a MKMORE fegyelmi 
bizottság vezetıje, 
- Herczeg Erzsébet a MKMORE pénz-
ügyi bizottság vezetıje. 
Képviseltették magukat a kistérségi 
szervezetek. Vác, Nagykırös, Ceg léd, 
Taksony, Tápiószentmárton, Farmos, 
Szentmártonkáta klubjainak vezetıi és 
tagjai, valamint a helyi szervezet tagjai. 
Összesen 140 fı volt jelen. 
A találkozó szóvivıje Terék Istvánné 

Erzsike megnyitója után Jovanovits 
Gyuláné a Táp iószelei klub vezetıje 
üdvözölte a megjelent vendégeket, és 
meghatottan köszönte meg a szponzo-
rok hozzájáru lását, ami nélkü l nem le-
hetett volna ilyen sikeresen megrendez-
ni a találkozót. 
Kovács Ferenc polgármester úr köszön-
tıjében külön kiemelte Jovanovitsné 
Marika klubvezetı áldozatos, fáradsá-
got nem ismerı munkáját, és egy hatal-
mas virágcsokorral ajándékozta meg. 
A finom ebédet a GANZ-Ász szolgál-
tatta. A jelenlévık nívós mősorban gyö-
nyörködhettek. 
Felléptek: 
- Palásti testvérek ének, szavalat 
- Szabó Júlia írónı Tatabányáról 
- a helyi szervezet énekkara és szólistái: 

Sipos Jenı, Samu Sándorné, 
Miskolczi Józsefné, Bartucz Antalné 

- a helyi szervezet táncosai a fergeteges 
cigánytánccal 

- Samu Sándorné, Zakar Jánosné és 
Bartucz Antalné vidám jelenetekkel  
nevettették meg a résztvevıket. 

A rendezvény hangulatához a zenét az 
örök ifjú, fáradhatatlan, mindnyájunk 
Terék Istvánja szolgáltatta. 
Köszönet a tagoknak a sok finom süte-
ményért, a  tombola ajándékokért és a  
segítségért. 
Nagyon szépen köszönjük a szponzora-
ink nagylelkő hozzájáru lását. 
Támogatók voltak: 
Tápiószele város Önkormányzata, 
Józsa László, Kóré Cukrás zda,Tóth 
Lajos, Jónás Zoltán, Roszik Biszt ró, 
Tóth János (Road 311 Pub), Molnár 
Józsefné (100Ft-os bolt), Buzás Endre, 
Ádám Sándorné, Balla Istvánné, Vá-
gány Ferenc, Kiss Sándorné gyógysze-
rész, Vágány virágüzlet, Jenes virágüz-
let, Megyesné Vajjon Erika, Berzsényi 
fodrászat, Balázs Adrienn kozmetika 
COOP áruház, CBA áruház, Krizsán 
Jánosné, Kamilla Pizzéria (Évike), 
Mészárosné Kiss Tímea. 
 

A Tápiószelei Mozgáskorlátozott Klub 
tagjai nevében egy klubtárs  
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Bizonyosan sokuknak van tudomása arról (az isko lás 
gyermekekkel rendelkezıknek elsısorban), hogy napirenden 
van az általános iskola névadása. Már a tantestület is foglal-
kozott e kérdéssel, több név vetıdött fel.  Mivel a lakosság 
többségének nem jár iskolába gyermeke, ezért a helyi újság 
lapjai, kiválóan alkalmasak arra, hogy e kérdésrıl tudjanak 
és véleményt alkothassanak településünk lakosai.  

Engedjék meg, hogy kulturális intézményvezetıként egy 
személyt, egy nevet ajánljak a tápiószelei iskola névadójá-
nak: BLASKOVICH Jánost. Blaskovich János személyében 
azt az embert tisztelhetjük, aki egyike volt a tápiószelei mú-
zeum megalapítójának. Ezzel településünk legjelentısebb 
kulturális értékét hozták létre, mely országosan is egyedülál-
lóvá teszi városunkat. Ez a cselekedet, vagyis a magángyőj-
teménybıl közgyőjteményt szervezni, a családi tulajdonú 
mőtárgyakat közkinccsé tenni, nem magától értetıdı. A mú-
zeumtörténetbıl jól tudjuk, hogy nem az államosítástól való 
félelmükben tették közzé kollekciójukat, hanem már 1938-
ben errıl közokiratban rendelkeztek. Itt meg kell jegyez-
nünk, hogy ezt az értéket, vagyont fel is élhették volna, de 
Blaskovich János testvérével, Györggyel együtt nem ezt tet-
te. Szerény jövedelmüket inkább régészeti ásatások finanszí-
rozására, további mőtárgyak vásárlására fordították. Nem-
csak településünk, kistérségünk régmúlt ja szempontjából 
kiemelten fontosak ezek az archeológiai feltárások, hanem 
országos jelentıségőek. Még napjainkban sem kerü lhetik 
meg a szkíta kor kutatói a tápiószelei szkíta temetı régészeti 
anyagát. E tudományos eredmény napvilágra kerülése, az 
1938 és 1953 között végzett régészeti munka az ı személyük 
nélkül sosem jött volna létre. Még László Gyula régész pro-
fesszor is (aki a fivérekkel barát i viszonyt ápolt) az 1993-as 
Blaskovich könyvben azt írta róluk, hogy „ nem osztályuk 
talmi dicsıségében éltek…. ık meg cselekedték, amit  meg 
követelt a haza..” 

Valóban ezt tette Blaskovich János és testvére.  
Blaskovich János szellemi és tárgyi öröksége, pedagógiai 

munkássága (erre az idısebb szeleiek jól emlékezhetnek), a 
település kulturális életének emelésében betöltött szerepe 
miatt nagyon alkalmas arra, hogy a mindenkori tápiószelei 
fiatalok elé példaként állítsuk. Hiszen ı sok o lyat tett, ami ha 
most nem lenne, a település szegényebb lenne, nem emel-
kedne ki az alfö ldi települések átlagából.  

Blaskovich Jánosnak a közjavát szolgáló életvitele, tevé-
kenysége, valamint az, hogy a ma Tápiószelén élı idıseknek 
(mai iskolások nagy- és dédszüleinek) még személyes és 
pozitív emlékei vannak személyével kapcsolatosan, ez igen 
sok pedagógiai, nevelési lehetıséget ad. A nevelésnél na-
gyon fontos az, hogy „kézzel foghatóbb” legyen a példa tár-
gya, nem egy fétis. További nevelési lehetıséget ad az, hogy 
a Blaskovich János sírja helyben van, a példaként állítandó 
személy élete és halála e helyhez köthetı. 

Figyelmükbe ajánlom, a környékbeli városok példáját. 
Felmerült ugyanis az a vélekedés, hogy Tápiószelén már sok 
minden van a Blaskovichokró l elnevezve. Ez a „sok minden” 
a mi esetünkben a múzeum (amit ı is alapított) és egy tér. 
Ezzel szemben például Nagykırösön 8 évig tanított Arany 
János (nem szülıhelye, szellemi termékei, a verseken kívül 
mást nem hagyott ott), mégis a múzeum mellett, gimnázium, 
mővelıdési központ, utca, ált iskola viseli nevét. Utalhatunk 
a ceglédi példára is. Kossuth Lajos alföldi toborzó kırútja 
során egy alkalommal beszél itt, mégis a múzeum mellett a 
gimnázium, mővelıdési központ, és tér viseli nevét, egész 
kultusz épült ceglédi látogatására.  

Tápiószele esetében BLASKOVICH JÁNOS nemcsak itt 
járt, nemcsak  rövid ideig élt itt, hanem egész munkássága 
ide köthetı, a múzeum tárgyi győjteménye révén megszem-
lélhetı, megismerhetı. Ezáltal rendelkezik településünk 
ilyen páratlan kulturális örökséggel, turisztikai látványosság-
gal, különleges mőemlékkel, múzeumpedagógiai és közössé-
gi színtérrel. Az ı életmőve nem csak néhány sor egy lexi-
konban, hanem a tápiószeleiek számára a szívükkel meg-
érinthetı, az eszükkel értékelhetı.  

A fentiek alapján, ha önök is úgy gondolják, fejezzék ki 
egyetértésüket azzal a javaslattal, hogy a tápiószelei általá-
nos iskolát nevezzék el az arra legméltóbbról, 
BLASKOVICH JÁNOSRÓL. 

Gócsáné Móró Csilla 
Múzeumigazgató 

 
Megjegyzés: a Múzeumigazgató Asszony véleményét tiszte-
letben tartva, várjuk a lakosság véleményét a felvetésrıl 
vagy egyéb névadási lehetıségrıl az önkormányzat email 
címére. 

Kovács Ferenc 

NÉVADÁSRA KÉSZÜL AZ ISKOLA 

NEMZETKÖZI 
PIPAAKADÉMIA 
TÁPIÓSZELÉN 
 

Október második szombatján külön-
leges vendégeket fogadott a tápiószelei 
Blaskovich Múzeum. A Magyar Nem-
zeti Múzeum által szervezett nemzet-
közi pipaakadémia tagjai Libanontól 
kezdve Japánon, Németországon, Ang-
lián, Horvátországon át az USÁ-ból 
érkeztek. Elmondásuk szerint nem várt  
csodát láttak Tápiószelén. Felemelı  
érzés volt ott szeleinek lenni, a sok 
dicséretet hallani. A vendégek nemcsak 
a pipagyőjteménytıl, hanem a múzeum 
teljes anyagától el voltak ragadtatva. 

Erre bizonyságot adhatnak a rendez-
vény szelei hostesei, akik az angol és 
német nyelvő tolmácsolásban segítet-
tek. Itt köszönöm meg Némedi 
Tamásné, Gulyás Gyula és Trangucz 
Gábor, valamint Kassai Hajnal 
(PMMI) segítségét, akik e nemzetközi 

rendezvény sikeres lebonyolításában 
segítettek.  
A magyaros vendégszeretet a múzeum-
baráti kör segítségével tudta intézmé-
nyünk biztosítani, ami szintén nem kis 
feladat volt egyesületnek. 

Gócsáné Móró Csilla 
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 Csáky Kálmán helytörténeti kutató, múzeumbará-
ti kör alapító elnökének emlékére kiadandó kötet terve-
zett tartalma: 
♦ ELİSZÓ- GMCs 
♦ Gál István verse 
♦ Csáky Kálmán: Tápiószele község neve, névhasz-

nálata, pecsétje 
♦ Dr. Farkas Ferenc: Tápiószele földrajzi nevei 
♦ Pánya István: Adatok Tápiószele bel- és külterü-

letének fejlıdéséhez 1784-tıl a jelen korig 
♦ G Móró Csilla: A tápiószelei köznemesei társadal-

mi és gazdasági szerepvállalása a 18-19. század-
ban 

♦ Dr. Mudrák József: Tápiószele földbirtokos csa-
ládjai 2. rész 

♦ Basa László: Tápiószele 1848-49-as történelme 
♦ Molnár Csaba: Flór Ferenc életmőve 
♦ Kustra Csaba: A tápiószelei evangélikus egyház 

története 
♦ Basa László: A magyar-lengyel történelmi kapcso-

latok évfordulói Tápiószelén 
♦  Blaskovich János: Naplójegyzetek - a nagy hábo-

rú átviharzása Tápiószelén 1944-45.- 
♦ Dr. Mudrák József: Viczián István fıispán közsze-

replése 
♦ Terék József: Tápiószele népzenéje a 20. század-

ban 
♦ Lipák István: A tápiószelei vasút története 
♦ Terékné Katona Krisztina: Szakrális emlékek 

Tápiószelén 
♦  Csáky Kálmán: Tápiószele gazdasági életének 

rövid története 

♦ Dr. Papp Erzsébet: A tápiószelei Agrobotanikai 
Intézet története 1959-1975 

♦ Szatmári Imréné: A tápiószelei jelvényüzem törté-
nete 

♦ Kasza Sándor: A tápiószelei Önkéntes Tőzoltó 
Egyesület története 

♦ Szatmári Imre: A tápiószelei sport története / TSC 
története 

♦ Dr. Viczián Antal: Ami elmúlt- visszaemlékezés a 
tápiószelei évekre 

♦ Kiss Béláné- Tápiószele-Halesz betelepülése, bete-
lepítıi 

♦ Walter Irén - Katona Zsuzsa: 1956 Tápiószelén  
♦ Lipák István: TTK tíz éves története 
♦ G Móró Csilla: A tápiószelei Blaskovich Múzeum 

Baráti Körének tevékenysége 1999-2009 
♦ G Móró Csilla: Fénnyel írott történelem- a 

tápiószelei múzeumbaráti kör közelmúltjának ké-
pes története (1999-2009) 

 
A múzeumbarát i kör is mét gazdag tartalommal, színvona-

las illusztrációkkal tárja településünk történetét a nagyközön-
ség elé. A kiadvány külsı megjelenése (kötészete, belsı pa-
pírjának, borítójának minısége, netán színes képmelléklet) 
anyagiak függvénye. Egyesületünk az SZJA  1 %-os felajánlá-
sokból rendelkezik egy keretösszeggel, de ez még kevés. 

Kérjük, elıfizetéssel vagy közérdekő  kötelezettségvállalás-
sal, adománnyal segítse a kiadvány megjelenését. 

Számlaszámunk: 65200043-10017911 
Köszönjük. 

Gócsáné Móró Csilla 

Megjelent a 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Eu-
rópai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi 
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének vég-
rehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltét-
eleirıl. 

A rendelet célja:  
A helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a Helyi Vi-
dékfejlesztési Stratégiákban meghatározott LEADER fejleszté-
sek megvalósításának elısegítése érdekében meghirdetésre 
kerülı LEADER pályázati feltételeket és támogatási célokokat 
határozza meg, amelyek hatékonyan hozzájárulnak a vidéki 
területeken az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a 
továbbiakban: ÚMVP) IV. intézkedéscsoportja keretében 
megfogalmazott célok eléréséhez a fenntarthatóság és esély-
egyenlıség elveinek figyelembevételével. 

A pályázat benyújtása: 
E rendelet alapján meghirdetésre kerülı pályázati felhívás 
keretében benyújtott pályázatokat 2009. október 1. és 
2009. október 31. között, ezt követıen évente március 1. 
és 31., valamint október 1. és 31. között a Mezıgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által 
rendszeresített formanyomtatványon, postai úton kell 
benyújtani - a Törvény 16. §-a valamint 21. §-a alapján az 
MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött delegálási 
szerzıdés szerint - az illetékes LEADER HACS (HAJT – A 

Csapat Egyesület 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 
2 – 4.) munkaszervezeti irodájába. 
Irodáink folyamatos tájékoztatási és tanácsadá-

si tevékenységet látnak el a fent i rendelettel 
kapcsolatosan. 

MEGJELENT A LEADER RENDELET ÉS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

KÉSZÜL A HELYTÖRTÉNETI EMLÉKKÖNYV II. 2009 

Elérhetıségeink: 
HAJT-A Csapat Egyesület 
Cím: 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 2-4. 
Telefonszám/FAX: 06-53-583-550 

Hétfı: 8:00-12:30 13:00-19:00 

Kedd: 8:00-12:30 13:00-17:00 
Szerda: 8:00-12:30 13:00-17:00 

Csütörtök: 8:00-12:30 13:00-17:00 

Péntek: 8:00-12:00   

Helyi Vidékfejlesztési Iroda 
Cím: 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 2-4. 
Telefonszám/FAX: 06-53-583-503 
Mobil: 06-20-249-4388 
E-mail: nagykatai@vkszi.hu 

Balázs Bernadett  
HAJT – A Csapat Egyesü-

let Munkaszervezete 
vezetı 

Faragó Júlia 
Helyi Vidékfejlesztési 

Iroda 
vezetı 
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!Szeretettel várjuk Önt  
és kedves családját, 

valamint érdeklıdı ismerıseit 
 

2009. október 24-én, 16 órakor a tápiószelei  
Mővelıdési Házba 

 

ADORJÁN LÁSZLÓ 
marosvásárhelyi festımővész kiállításának  

megnyitójára valamint 

VÁRADI PÉTER-LİVEY LILLA 
Erdély - Székelyföld- A nagy székely mesemondó 

BENEDEK ELEK 
és a 

MAROSVÁSÁRHELY 
fotóalbumok, 

valamint 

a Marosvásárhely - Kultúrpalota 2010 
falinaptár bemutatójára. 

A rendezvény házigazdája: 
A Tápiószelei Erdélyi – Magyarok Klubja 

 
Fellépnek a Táp iószelei Általános Iskola tanulói 

2. a  osztály 
A Muzsika hangjai 

és a 
4. c  osztály 

Benedek Elek: A nemzetgyőlés 
 

A kiállítást megnyitja és a vendégeket köszönti: 
Nagy Imola 

a Tápiószelei Erdélyi – Magyarok Klubjának tagja 
 

A könyvek és a falinaptár a helyszínen kedvezményesen 
áron megvásárolható. 

A kiállítás megtekinthetı 2009. november 5-ig, /a mőve-
lıdési ház nyitvatartási ideje alatt/. 

Koltay Gergely  

„Uram, Teremtım, Istenem! 
Megleltem hazám, de még nem ismerem. 

Van egy régi térkép, mit kaptam rég, 
Apámé volt, így mondta: "Legyen Tiéd!" 

S mondta még azt is: " Él itt egy büszke nép, 
Ahonnan a folyók vize messze ér, 

Hol a  madár, ha felszáll, s eljut az ég ig, 
Távol a fö ld, közel Neki mégis." 

Mővelıdési Ház programjai 
 
Köztünk élnek!- címmel, 

november 7-én  16 órától kiállítás nyílik a  tápiószelei kép-
zımővészek alkotásaiból. 
Az ünnepi megnyitón fellépnek tápiószelei zenész tehet-
ségek. 
 

A tápiószelei Folton- Folt klub  
hagyományos kiállítása nyílik a  mővelıdési házban. 
A szebbnél szebb textíliákból álló bemutató megnyitójára 
november 28-án szombaton 16 órakor kerü l sor. 
 

BABA BÖRZE  
2009. december 4-én  pénteken 10-18 óráig, a tápiószelei 
mővelıdési házban. 
Asztalfoglalás december 1-ig! 
 
Az elızı évekhez hasonlóan az idén is 

Házhoz megy a Mikulás  
december 5-én és 6-án. Részletek a plakáton és a szóró-
lapokon! 
 

  A felhık felett címmel 
A Bizalom Klub és a mővelıdési ház közös rendezvénye-
ként december 12-én 15 órakor nyílik karácsonyi kiállítás, 
Dobos Jánosné, Manci néni tápiószelei győjtı angyalka 
győjteménye kerü l bemutatásra, ünnepi mősor kíséreté-
ben. 

Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre! 

A NEMZET GYÁSZNAPJA  
OKTÓBER 6. 

A dátum, ami kevés magyarázatra szoru l. A százhatvan 
évvel ezelıtt történt esemény pedig mára s zomorú emlé-
kezésre ad okot. 
Miután Világosnál letették a fegyvert, befejezıdött az 
1848-49-es szabadságharc. A császári haditörvényszék 
ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 
12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukás után kerültek 
az osztrákok fogságába. İk a nemzet vértanúivá váltak: 
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Ariszt id, Kiss 
Ernı, Knézich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, 
Leiningen Westerburg Károly, Nagysándor József, 
Pöltenberg Ernı, Schweidel József, Török Ignác és 
Vécsey Károly. 
Az aradi vértanúkra emlékeztünk október 6-án a 
tápiószelei Kossuth parkban, a Tápiószelei Színjátszó 
Társulat ünnepi mősorával és gyertyagyújtással. 
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Július közepén Kunhegyes polgármestere meghívta fiú ifjúsági 
csapatunkat a Kun-Kupára. A tizennyolcadik alkalommal rendezett 
nemzetközi ifjúsági tornának, norvég, svéd, csapatok mellett ki-
emelt vendége volt a tajvani korosztályos válogatott. A magyarokat 
NB-s csapatok képviselték. A lányok, fiúk aug. 1-4-ig Szolnokon, 
14-16-18 éves korosztályban mérték össze tudásokat. 

Mi a 18 éves fiúkkal szerepeltünk. 
Tajvan, Törökszentmiklós (NB-I/B) mögött, megyei csapatként 

III. helyen végeztünk, megelızve Mezıtúr, Szolnok és Abony  NB 
II-es csapatait. 

Az elmúlt évben átalakult és jelentısen megfiatalodott csapa-
tunkkal aug. 11-18 között, 16 játékossal, Balatonszárszón edzıtábo-
roztunk. A lelkesedésre és az összetartásra jellemzı, hogy a fiúk a 
nyári szünetben munkát vállaltak azért, hogy fedezni tudják a tábor 
költségeit. 

Szeptember 6.-án a siker tovább folytatódott. 
Abonyban rendezett Makai Máté Emléktornán kiváló játékkal 

a Tápómetall TSE csapata, Budakalász mögött 2. helyen végzett. 

A bajnokságnak egy fiatal felnıtt és egy bajnokesélyes ifjúsági 
csapattal vágtunk neki. 

Eddig lejátszott mérkızéseink: 
1  F. TSE-Örkény   27:20 (10:9) 
2. F. Váci KSE- TSE  38-23 (16:13) 

IFI: (22:40) (11:12) 
3 F. Taksony- TSE  36:37 (13:17) 

IFI: (30:33) (19:11) 
4 F. Erdıkertes-TSE  31:27 (14:12) 

IFI: (36:27) (12:8) 
5. F TSE- Budakalász 29:26 (15:9) 

IFI (10:0) 

Kézilabda 

Fradi-Kupa 
Az utánpótlás korosztály legrégibb és legrangosabb kézilabda 

rendezvénye. Minden korosztályban (8-19 éves korig) több napon át, 
egyszerre több helyszínen közel hetven résztvevı csapattal folytak a 
küzdelmek. Az idei XIX. Fradi-kupára (aug. 25-28.) Euro-Novex 
„szivacskézis” lányainkkal mi is beneveztünk. 

Két nap alatt, hat mérkızésbıl négy gyızelem, egy döntetlen és 
egy vereség mellett, Körmendet és az FTC-t megelızve KUPA 
GYİZTESEK LETTÜNK. 

Az eredményhirdetéskor az érmek és a különdíjak átvétele után, 
boldogan emeltük a magasba a hatalmas serleget. 

Megjegyzés: Meccseinket követıen sokan gratulálva jöttek hoz-
zánk és azt kérdezték, hogy hol van ez a Tápiószele és mit kell róla 
tudni? 

S mi, pedig büszkén válaszoltuk, hogy Pest megye délkeleti ré-
szén található, és július elseje óta város……. 

Falunkban születtek, városunkban nınek fel! 
Tápiószele egyetlen hármas ikrei 

 
Városunk büszkeségei: Raffael György, Gergı és Eszter elsı 

osztályosok lettek. 
Édesanyjuk és édesapjuk ezúton szeretnének nagyon sok erıt, 

egészséget, örömet és kitartást kívánni az elkövetkezı évekre 
Szeretnénk köszönetet mondani Tápiószele Önkormányzatának és 

a Polgármester úrnak, hogy minden év január 2-án, megajándékoz-
zák gyermekeinket születésnapjuk alkalmából. 
Nagyon szépen köszönjük! 

Ifj. Raffael György és neje 

Azt hiszem az egész város nevében kívánjuk mi is, azt a nagyon sok 
jót, mit a szülık kívánnak gyermekeiknek, csak ezen felül szeretnénk 
ugyan ezt kívánni a két nagyon kedves Szülınek is Erikának és Gyu-
rinak! 

Újszölötteink: 
Lakatos Csilla és Pozsgai Kriszt ián gyermeke  

Pozsgai Anasztázia Bianka 
Rafael Regina és Böszörményi Péter gyermeke  

Böszörményi Péter Pál 
Bódi Ibolya és Bandor Károly gyermeke  

Bandor Mirjam Erzsébet 
Gádoros Hajnalka és Csépe Zoltán  

Csépe Zoltán Tamás 
Molnár Margit és Porcsalmi Dániel  

Porcsalmi Dávid 
Seres Anita és Kókai András gyermeke  

Kókai Anna 
Szarvas Szilvia és Lovász Sándor gyermeke  

Lovász Áron László 
Daróczi Melinda és Erıs Csaba gyermeke  

Erıs Dorina 
Hojdák Katalin és Horváth István János gyermeke  

Horváth Mirjam Erzsébet 
Maka Bea és Maka Zsigmond gyermeke  

Maka Sztefáni Bea 
Levota Magdolna és Lázár Zsolt gyermeke   

Lázár Leila 
Csáki Ágnes és Berta István gyermeke   

Berta Kata 
Hosszú életet és nagyon sok boldogságot kívánunk az 

Újszülötteknek és Szüleiknek egyaránt! 
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tápiószele városban 
a következı házhoz menı győjtés idıpontja: 2009. november 13. 

Kérjük Önöket, hogy a színes és színtelen mőanyag PET pa-
lackokat kupak nélkül, tisztán és laposra taposva helyezzék el a 
zsákokba, a szállítási napokon 700-ig, melyek helyett munkatársa-
ink újakat helyeznek el a postaládában. Az eltávolított kupakokat 
az összetaposott mőanyag PET palack mellé vagy a palackra visz-
szacsavarva helyezze el a zsákban. (A palackokon található címké-
ket nem szükséges leáztatni.)  

FONTOS: A hulladékgyőjtı gépjármő elhaladása esetén a 
késıbb kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! 

A győjtési napok a következık szerint alakulnak: 
november 13. 
december 11. 

A sárga zsák kizárólag a mőanyag PET palackok győjtésére 
szolgál. Egyéb hulladék (pl. háztartási, veszélyes) nem helyezhetı 
el benne, mert azt a győjtıjárat munkatársai nem szállítják el!  
Amennyiben a háztartásonként 1 db sárga zsák kevésnek bizonyul, 
úgy a Polgármesteri Hivatalban korlátozott mennyiségben többlet 
zsák igényelhetı illetve saját – lehetıség szerint átlátszó - zsákban 
is kihelyezheti a mőanyag PET palackokat.  

Kérjük, a fent leírtak betartását, szolgáltatásunkat kizáró-
lag ebben az esetben tudjuk biztosítani! 

A háztartásokban keletkezı egyéb csomagolóanyagokat (papír, 
üveg, fém italos-és konzervdoboz, italos karton) továbbra is a sze-
lektív hulladékgyőjtı szigeteken helyezheti el illetve az intézményi 
szelektív hulladékgyőjtés keretein belül az iskolában. 

Házhoz menı szelektív győjtéssel kapcsolatos kérdéseivel hívja 
a 30/598-2512-es telefonszámot! 

Szelektív hulladékgyőjtésben nyújtott együttmőködı munká-
jukat köszönjük! 

FELHÍVÁS 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az „ÖKOVÍZ” Kft. – az építke-

zésekhez kedvezı ıszi idıjárás végett - 2009. október 31-ig meg-
hosszabbítja az építési-bontási hulladék elhelyezésével kapcso-
latos akcióját, az alábbi tudnivalók szerint: 

A ceglédi regionális hulladéklerakón, egyéni beszállítás esetén, 
térítésmentesen helyezhetıek el – mennyiségi korlátozás nélkül, 
a következı minıségi követelmények mellett – az alábbi hulladé-
kok: 

 
♦homogén, tiszta és szennyezıdésmentes beton 
♦homogén, tiszta és szennyezıdésmentes tégla 
♦homogén, tiszta és szennyezıdésmentes beton, tégla, 

cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke 
♦homogén, tiszta és szennyezıdésmentes föld és kövek 

 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a regionális hulladéklera-

kó kizárólag a fenti felsorolásban szereplı hulladék fajtákat 
fogadja térítésmentesen!  

Kevert építési és bontási hulladék továbbra is az érvényes 
lerakati díjak ellenében helyezhetı el a lerakón.  

2009. október 5-tıl a ceglédi válogatómő nyitvatartási ideje a 
következık szerint alakul: 

 
hétfıtıl – péntekig: 9-17 óra 
szombaton és vasárnap zárva 

 
A háztartásokban keletkezı elektronikai (pl. TV, hőtıszekrény, 

rádió stb.) illetve szelektív (papír, mőanyag, üveg, fém, italos kar-
ton) hulladékokat térítésmentesen, a fenti nyitvatartási idıben 
fogadja a válogatómő. 

Fontos! Az elektronikai hulladékok csak ép, összeszerelt állapot-
ban győjthetık, az alkatrészeket nem tartalmazó, sérült elektroni-
kai berendezéseket nem áll módunkban átvenni! 

A Bizalom Klub életébıl 
 
2009. január 20-án alakult a klub. A Rákbetegek Országos Szövetsé-
gének tagszervezete vagyunk. A szövetséggel állandó a kapcsolattar-
tás, sok hasznos információval, betegtájékoztató anyagokkal látnak 
el minket. Azt a célt tőztük ki magunk elé, hogy a tápiószelei beteg, 
és a betegségbıl gyógyuló sorstársakkal tartjuk a kapcsolatot és 
egymást segítjük. 
15 fıvel alakultunk, jelenleg 30 tagunk van. Minden hónap második 
szerdáján 16 órakor találkozunk a tápiószelei mővelıdési házban. 
Nagyon jó hangulatban telnek a klubnapok. 
Áprilisban vendégünk volt dr. Papp Gábor háziorvos, a betegségek-
rıl és az egészséges életmódról tartott elıadást. 
Májusban az Országos Szövetség küldöttgyőlésén, az Egészségügyi 
Minisztériumban két társunk képviselte klubunkat. „A rák ellen, az 
emberért, a holnapért” Társadalmi Alapítvány szervezésében, egész 
napos klubtalálkozón, az V. Családi Napon vettünk részt a Gödöllıi 
Királyi Kastélyban, szintén májusban. Nagyon jó elıadások, hangu-
latos mősorok voltak. Húszan voltunk ott Tápiószelérıl, mindannyi-
an nagyon jól éreztük magunkat. Részt vettünk a községi majálison 
és a Blaskovich Napok rendezvényein, valamint a mővelıdési ház 
által szervezett Kazinczy vetélkedın. 
Júniusban az „Egészséges életmód – étrend kiegészítık” címő elı-
adás és termékbemutató volt a klubban. 
Augusztusban vastagbél szőrı vizsgálatot beharangozó elıadást 

tartott dr. Szentirmai Katalin és Mikéné Bodor Mária a szövetség 
elnök asszonya. A szőrıvizsgálat szervezése folyamatban van. Hét 
klubtársunk volt nyaralni a Társadalmi Alapítvány alsóırsi Kucogi 
pihenıházában. A klub többi tagja a Népkertben rendezett Államala-
pító Szent István király ünnepségen volt. 
Szeptemberben Kiss Sándorné Zsuzsika néni volt a vendégünk, és 
hasznos, tartalmas tájékoztatót tartott. Részt vettünk a városavató 
ünnepségen. Debrecenben kirándulni voltunk , megnéztük a Déri 
Múzeumban a Munkácsy Mihály kiállítást és a Mátyás Országos 
Vándorkiállítást. Voltunk a Református Nagytemplomban és a fel-
újított Szent Anna templomban is. 26-án a Jászberényi Napforduló 
Szolgálat és Támasz Klub hívott meg minket a „Szánj idıt magad-
ra!” fórumra. Nyolcan voltunk ott. 
 
Minden beteg és gyógyult sorstársunkat, akiknek érdeklıdését fel-
keltettük, szeretettel várunk. 
Mottónk: „Egyedül te teheted meg, de nem teheted meg egyedül!” 
 
Köszönet a vastagbél szőrıvizsgálatot megelızı elıadás támogatói-
nak: 
Egri Zsolt Italház és Borüzlet, Kóré Cukrászda, Kamilla Pizzéria, 
Sörbár, Pintérné Kovács Judit, Samu Sándorné, Búzás Üzletház, 
Sípos Jenı és Marika néni, Népbolt - Kissné Nagy Melinda 
 

Rostás Józsefné 
klubvezetı 
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Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett férjem, és 
Édesapánk Faragó László temetésén részt vettek, sírjára 
koszorút és virágot hoztak, és fájdalmunkban osztoztak. 
Külön köszönet Radics doktornınek a hosszú éveken át segí-
tı, odaadó munkájáért és asszisztensének, Ágikának. 
A temetést intézı Bartuczné Ilonkának és lányának, Kármán 
plébános úrnak Isten áldását rájuk és az összes segítınek, 
együtt érzınek. 

A gyászoló család 

Közérdekő telefonszámok: 

Önkormányzat intézményei: 
• Polgármesteri Hivatal – központi telefonszám:  53/580-030 
• polgármester –  53/580-031 
• jegyzı –  53/580-032 
• kereskedelmi, szabálysértési ügyintézı –  53/580-034 
• gazdálkodási csoport –  53/580-035 
• adóigazgatási ügyintézık –  53/580-036 
• népesség nyilvántartó, közgyógyellátási ügyek – 53/580-038 
•  gyámügyi ügyintézı –  53/580-038 
• igazgatási ügyintézı, szociális ellátások –  53/580-039 
•  anyakönyvvezetı, szociális ellátások –  53/580-039 
• Általános Iskola – Liliom út 11.:  53/581-003 
• Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat:  53/380-028 
• Városgondnokság – települési vízellátással kapcsolatban: 

 53/580-033 
- egyéb ügyekben:  53/380-231 

• Könyvtár –  53/380-231 
• Mővelıdési Ház –  53/381-232 
• Óvoda:  53/380-060 

Egészségügyi ellátók: 
Védınıi szolgálat –  53/380-858 
 
Házi orvosi szolgáltatók: 
dr. Pap Gábor –  53/380-050, 
dr. Radics Ilona –  53/380-079, 
Gyermekorvos: Dr. Baranovszky Márta 53/380-029 
Fogászat: Dr. Stumpf László 53/581-059 

Ügyelet (hétköznap 16.00 órától 08.00 óráig,  
hétvégén és ünnepnapokon):  29/440-074, 06-20/9542-700 

 
Egyéb közérdekő telefonszámok: 

Tápiószelei Rendırırs – 53/380-007 
 

Közvilágítási hibabejelentés 
 telefonszáma: 06-40-200-817 

e-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu 
fax: 93/537-549 

A közérdekő információk  
a www.tapioszele.hu honlapon is megtalálhatók 
A önkormányzat email címe:  tszele@t-online.hu 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Majoros János 
temetésén részt vettek, sírjára koszorút és virágot hoztak. 
Köszönetünket fejezzük ki dr. Rad ics Ilona háziorvosunknak 
lelkiis meretes munkájáért. 
Hálás szívvel köszönjük Jáson Atyának a lelki vezetést, hit-
béli megerısítést és a nagy útra való felkészítést. 
Köszönjük Bartuczné Ilonka néninek kedves segítségét a 
temetés megrendezésében. 

Majoros család 

Kedves Szülık, kedves Támogatóink! 
Örömmel közöljük, hogy a Mici mackó Alapítvány javára 
felajánlott, 2008. évi adójuk 1 százalékából 211 911 Ft ér-

kezett számlánkra. 
Ezt az összeget játékvásárlásra fogjuk fordítani. 
Szívesen fogadjuk felaján lásaikat a jövıben is. 

Köszönjük! 
Mici mackó A lapítvány 

Augusztus hónapban elhunytak 
 
özv. Kas Mihályné született: Fekete Terézia élt: 88 évet 
özv. Batu Istvánné született: Bádonyi Marg it élt: 91 évet 
özv. Antal Istvánné született: Bálint Erzsébet élt: 89 évet 
özv. Tóth János élt: 71 évet 
   

Szeptember hónapban elhunytak 
 
Bodócs Jánosné született: Varga Mária élt: 68 évet 
özv. Bozsik Józsefné született: Pajoga Rozália élt: 95 évet 
Majoros János  élt: 90 évet 
Özv. Juhász Jánosné született: Krémer Magdolna élt: 67 évet 
 

Emléküket megırizzük! 

 
Tápiószele Város Polgármesteri Hivatalában  
minden csütörtökön 16.45 óra és 19 óra között 

tartok kihelyezett ügyfélfogadást. 
 

Telefon : 
06/29/441-248- 

mobil : 06/20-9-563-480 
 

Dr Kása Gábor ÜGYVÉD  
2760 Nagykáta, Szabadság tér 7. 

MINDENSZENTEKI KOSZORÚVÁSÁR 
A DOROTTYA VIRÁGNÁL 

 
Szalma, moha, toboz és selyemkoszorúk 550 forinttól 
Selyem és szárazvirágos sírcsokrok, öt virágos, fenyı 

alapon 450.-Ft 
Mécsesek, mécses betétek nagy választékban 

Selyem és élı krizantémok 40 forinttól! 
A hirdetés felmutatója 10 % engedményt kap! 

Tápiószele Györgyei út 23 
06 30 296 47 43, 
 06 53 380-417 
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Apróhirdetés 
 
Eladó Tápiószelén 3 s zoba összkomfortos lakás. 
380 és 220-as áram van. Fúrott kút a pincében és 80 literes 
hidrofor plusz artézi víz, Lakható melléképület. Vegyes 
tüzeléső és gázkazán. Rendezett udvar. 
Érdeklıdni lehet az esti órákban: 06/53 381-234 
 
Tápiószelén Vörösmarty út végén belterületi építési telek, 
6535 négyzetméter, egyben, vagy megosztva, reális áron 
eladó! Guger Gyuláné 1106 Budapest Rézvirág út 14-16 

Ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy  

a Polgármesteri Hivatal az alábbi idıpontban várja  
Tisztelt ügyfeleket: 

Hétfı: de.: 8.00-12.00, du.: 13.00-16.00 
Szerda: de.: 8.00-12.00, du.: 13.00-16.00 

Csütörtök: de.: 8.00-12.00, du.: 13.00-16.00 
Polgármester és a Jegyzı ügyfélfogadási ideje: hétfı 9.00 – 

12.00, du.: 13.00 – 16.00 
Kedden és pénteken nincs ügyfélfogadás ! 

Ügyfélfogadás a Városgondnokságnál 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Városgond-

nokság az alábbi idıpontban várja Tisztelt Ügyfeleket: 
Hétfı – Szerda - Csütörtök:  

de.: 8.00-12.00, du.: 13.00-15.30 
Az Intézményvezetı ügyfélfogadási ideje:  

Hétfı - Szerda: de. 8.00 – 12.00   
Csütörtök: du.: 13.00 – 16.00 

Kedden és pénteken nincs ügyfélfogadás ! 

Könyvtár nyitvatartási ideje 
Hétfı-szerda: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 

Kedd-péntek: --------- 
Csütörtök: 13.00 – 17.00 
Szombat:  8.00 – 12.00 

Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 
ügyfélfogadási ideje 

 
Hétfı: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 

Kedd: ----------- 
Szerda – Csütörtök – Péntek: 8.00 – 12.00 

Figyelem! 
A fogászati rendelési idı megváltozott! 

Hétfı: 12.00-18.00 
Kedd: 08.00-14.00 
Szerda: 12.00-18.00 
Csütörtök: 08.00-14.00 
Péntek: 08.00-14.00 (iskolafogászat) 

Telefon: 06/53 581-059 

Novemberben és decemberben ingyenes száj 
és fog egészség-állapotfelmérés. 

Minden ultrahangos fogkı-eltávolításhoz 
ajándék fogápolási termék. 

Fog- és szájápolási cikkek, gyógyszerek nagy 
választékban kaphatóak. 

Nyitva tartás  
Hétfı: 10-12, 16-19;  Kedd: 10-12, 16-19 
Szerda: szünnap;  Csütörtök: 16-19 
Péntek: 10-12, 16-19;  Szombat: 9-12 

 
HappyDog minıségi kutya- és macskatápok forgal-

mazása élelmezési szaktanácsatással! 
Tel/fax: 06 53/383 411 

Mobil: 06 30/ 517 57 33 
Tápiógyörgye Budai Nagy Antal út 18. 

Rendel: Dr. Crespo Carlos Enrique állatorvos 

Fogápolási hetek 
az Ambulancián! 

SZÜLETÉSNAP 
Köszöntésre győlt össze a Maczó család 2009. szeptember 
5-én, hiszen özv. Maczó Józsefné /született: Fehér Erzsébet/ 
a 90. szü letésnapját ünnepelte. 
Adni akartunk Neki valamit, ami elmondja, hogy mennyire 
sokat jelent öt gyermekének, menyének, vejének, unokái-
nak, dédunokáinak, ükunokáinak és a  család valamennyi 
tagjának. 
Akik szeret ik, még sok ilyen napot kívánnak Neki! 
Az ünnepnapon két dédunokájától elhangzott vers, a család 
tagjainak jelenléte, az ünnepnapot átjáró szeretet hangulata 
könnyeket csalt a szemébe. Reméljük, hogy mikor ezeket a  
sorokat olvassa, újra elı jönnek azok az örömkönnyek. 

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT KÍVÁNUNK! 
 

Az egész Maczó család 

Használt FÉG C20-as fali gázkazán olcsón eladó. 
Érdeklıdni lehet a 

06-20 5829-724 telefonszámon. 






