
Önkormányzati

2010. április

Híradó
A tápiószelei önkormányzat tájékoztatója

2010. május 1. Tápiószele - Népkert

10  - 13  Fõzõverseny 

13:00 - 14:00 Zsûrizés, díjkiosztó

14:00 - 15:00 
élõ zenés koncertje, közremûködik 
Havasy Viktor és Bánki Péter 

15:00 - 15:45  zenés mûsora

15:45 - 16:15 Óvodások és a Borostyán 
Nyugdíjas Klub mûsora

16:15 - 17:00  mulatós mûsora

17:00 - 17:30 Honey Dance School táncosai

17:30 - 18:00  együttes

18:00 - 18:15 A Breakes Fiúk mûsora 

18:15 - 19:00 Szelei Fiúk, roma táncosok 
fellépése

:00 :00

Koós János és Dékány Sarolta 

Sasvári Sándor

Csocsesz

Bon-Bon

Mindenkit szeretettel vár
Tápiószele Város Önkormányzata!

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg õ véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melybõl reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
itt e földön senki sem szerethet jobban! – 
Köszönöm a szemét, melybõl jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg õket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását,
                                            áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

Dsida Jenõ Hálaadás címû 
versével köszöntjük 

a tápiószelei édesanyákat!
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Március 9-én utolsó tárgyalást folytat-
tuk az Európai Központi Fejlesztési 
Bank JASPERS nevű cégével a 
szennyvízberuházásról. Támogató nyi-
latkozatot adnak a projektnek, így az 
kiküldhető Uniós jóváhagyásra. 
Március 15-én méltó ünnepséggel 
emlékeztünk az 1848/49-es szabadság-
harc kitöréséről és átadásra kerültek 
Tápiószele Város kitüntetései. 
A kitüntetettek a hátsó borító oldalon 
láthatóak. 
Március 16-án megtartotta alakuló 
ülését Tápiószele Idősügyi Tanácsa. 
Március 17-én a Víziközmű Társaság 
küldöttgyűlését tartottuk Tápióbicskén. 
Döntés született: a díjak beszedésének 
megváltoztatásáról, új Fundamenta 
szerződéskötési lehetőségről: 70 hónap 
3.155.-Ft/hó. 
Március 20-án több mint 750 résztve-
vővel, nagy sikerrel került megrende-
zésre a XII. Kincsem teljesítmény túra. 

Március 23-án Településfejlesztési 
Bizottság ülésén meghallgatásra került 
azon két cég képviselője, akik  az In-
tegrált Városfejlesztési Stratégia elké-
szítésére ajánlatot tettek. 
Március 26-án  szombaton Óvodai 
Sportnap volt a Sportcsarnokban, és 
nyílt nap az iskolaépítkezésen, amit 

több mint 200 fő látogatott meg. 
Április 6-án esküt tettek a választási 
bizottságokban dolgozó tagok és dele-
gáltak. 

 

 Tápiószele elmúlt öt éve az építkezésekről, fejleszté-
sekről, pályázatokról szólt. Képviselő-testületi döntésekre 
alapozva önkormányzatunk olyan beruházásokat kezdemé-
nyezett, amelyekkel Tápiószele lakosságának életkörülmé-
nyeit javítottuk, szebbé, kulturáltabbá, élhetőbbé tettük, tesz-
szük településünket. Azért építettünk utakat, aszfaltoztuk, 
illetve kővel borítottuk, hogy megkönnyítsük közlekedésün-
ket. Terveink szerint az ősz végére nem marad földes út 
Tápiószelén. Szerettünk volna több utat aszfalttal borítani,de 
a csatornázatlanság miatt a Tápió-vidékről az elmúlt négy 
évben nem pályázathatunk Uniós pénzekre az útépítés terüle-
tén. Ezek kivitelezésére a csatornahálózat kiépítése után ke-
rülhet sor. A napokban megkezdődik a zord tél következtében 
tönkrement, kikátyúsodott utak javítása. 
 A tápiószelei gyermekek és felnőttek balesetmentes 
közlekedése érdekében pályáztunk a kerékpárútra, amelyet 
legnagyobb örömünkre mind többen használnak! 
 Fontos célunk volt, hogy Tápiószele egészségügyi 
ellátását „kisvárosi” szintre emeljük ezáltal biztosítva a felté-
teleket a gyors és korszerű Uniós szintű ellátásra. Ezért épí-

tettük át az orvosi rendelőket, ezért harcoltuk ki, hogy 
Tápiószelén is legyen központi orvosi ügyelet és mivel tud-
juk, hogy ha baj van minden másodperc számít, ezért moz-
gattunk meg minden kapcsolatot annak érdekében, hogy 
megépüljön végre a majd húsz éve ígért és várt mentőállo-
más. Ma már két mentőautóval felszerelve a lakosság meg-
elégedésére látják el feladatukat. Rövidesen megkezdődik az 

Egészségügyi Központ bővítése gyermekorvosi rendelővel, 
védőnői szolgálattal és patikával. 
 Gyermekeinknek nem csak a biztonságos közlekedési 
lehetőséget, de a fejlődésükhöz, képzésükhöz korszerű épüle-
teket modern körülményeket is kell biztosítani. A tápiószelei 
gyerekek nem kaphatnak kevesebbet, mint a környező 
települések gyerekei. Ezért több lépésben felújításra ke-
rült az óvoda régi és „kevésbé” régi épülete, biztonságos 
játékokkal tiszta és modern csoport szobákkal. Köszönjük az 
ehhez nyújtott szülői és vállalkozói segítséget! 

Az építkező önkormányzat 

A nem hivatalos választási 
eredmények Tápiószelén 

 
Részvétel: 53,57% (2550 fő) 

 
Egyéni jelöltek: 
 Czerván György 
(FIDESZ-KDNP) 1174 fő  46,7% 
 
Csanádi Gábor Ferenc  
(Jobbik)        731 fő  29,08% 
 
Varró István  
(MSZP)       609 fő  24,22% 
 
Pártokra leadott szavazatok: 
Fidesz-KDNP 1165 db         46,08% 
Jobbik  713 db             28,2% 
MSZP   487 db           19,26% 
LMP   100 db             3,95% 
MDF   36 db             1,42% 
CM   30 db              1,18% 

KRÓNIKA 
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Az étkeztetés területén teljesen új 600 adagos konyha bizto-
sítja az óvodások és iskolások egészséges ételeit. Több mint 
10 éve várja Tápiószele apraja és nagyja, hogy a felső tagoza-
tos FORFA épület kiváltásra kerüljön. Önkormányzatunk 

tervet  készíttetett egy modern iskolaépületre, amely nem 10-
15 évig szolgálja az oktatást hanem nyugodtan kijelenthetem, 
hogy hosszú évtizedekre az oktatás „szentéje” lesz városunk-
ban. A beruházáshoz állami támogatásként előbb 300 mil-
lió forintot, majd most a könyvtárrész befejezéséhez 
újabb 32 milliót nyertünk pályázaton. 2008. nyarán döntött 
a képviselő-testület, hogy 500 milliós kötvénykibocsátással 
biztosítja az építkezés önrészét. Éves szinten a kötvény tör-
lesztése nem éri el a költségvetésünk 5 %-át. Az iskola és a 
könyvtár építése, teljesen új berendezései bruttó 840 millió 
forintba kerülnek. Az épülettel Tápiószele évtizedes közok-
tatási gondjai oldódnak meg. Az új iskolához a modern 
eszközökhöz a tantestület szakmai megújulása is hozzátarto-
zik, a pedagógusok egész éven át továbbképzések keretében 
sajátítják el az új interaktív (számítógépes) eszközöket 
igénybe vevő oktatási módszereket. Bízunk benne, 
hogy a modern új környezet a gyermekeinkre is jó ha-
tással lesz. 
 Az építkezést nagy érdeklődés kíséri települé-
sünkön, azok is figyelemmel kísérik a folyamatokat, 
akiknek már nincs óvodás, iskolás korú gyermeke, hi-

szen mindenki tudja, hogy egy ilyen épülettel, egy mo-
dern iskolával nő az itt élők önbecsülése, büszkesége, 
mert a tápiószelei gyerekek egy új iskolában, a legmo-
dernebb technikai feltételekkel tanulhatnak. Legyünk 
valamennyien büszkék közös vívmányunkra. 
 Terveket készítettünk a kapcsolódó sportcsar-
nok öltöző részének befejezésére és van elképzelé-
sünk a játéktér bővítésére is. 
 Szeretnénk terveket készíttetni egy olyan tan-
uszoda építéséhez, amely a lakosság úszni vágyó tag-
jait is ki tudja szolgálni. 26-28 °C-os „meleg” víz már 
van a vízmű mellett fúratott új kútban, ez biztosítaná 
az uszoda vízellátását is. Terveinkhez pályázatokat 
kell találnunk, hogy meg lehessen valósítani őket! 
  
Az elmúlt öt évben igyekeztünk településünk arcula-
tát, kinézetét is megváltoztatni. Virágosítottunk, par-
kosítottunk, fákat ültettünk. Gondozzuk, védjük 
őket! A környezetünk megmutatja, hogy milyen embe-
rek élnek itt Tápiószelén. Öröm, hogy egyre többen 
tesznek azért, hogy ami közös, szép és jó, az az is ma-
radjon. Nagyon sokan használják és óvják a játszóteret. 
Az 50 db kihelyezett szemétgyűjtő kulturáltabb kör-
nyezetünket biztosítja. 



Önkormányzati Híradó 

4  2010. április 

Befogadták buszmeg-
állós pályázatunkat 
így a nyár folyamán 
kihelyezzük a fából 
készülő várókat és 
megépítjük a járdaszi-
geteket. Ezek elkészül-
te tovább javítja arcula-
tunkat, és remélhetőleg 
nem csak az autóbusz-
szal utazók örülnek 
majd neki. Újabb érté-
kek készülnek el, újabb feladat az itt élőknek, hogy 
megvédjék, megóvják a rongálástól. 
 Városi címünk megszerzése fontos mérföldkö-
ve volt önbecsülésünknek, de további feladatokat is 
meghatároz. Tervek készülnek a volt Béke úti iskola 
épület megújítására, átalakítására melyben egy szol-
gáltatóház kerül kialakításra (itt szeretnénk elhelyezni 
majd az Okmányirodát, Családsegítő szolgálatot, a 
Város Gondnokságát és egyéb szolgáltató irodákat)  
Elkészíttetjük az integrált városfejlesztési stratégián-
kat, melyben többek között szeretnénk „város köz-
pontot” is kialakítani. Ennek érdekében folytatunk 
tárgyalásokat a volt Fehér Akác étterem megvásárlásá-
ról. A tulajdon megszerzése után a „központ”-ra új 
terveket készítettünk, hogy később pályázni tudjunk. 

 Tápiószele 
nem csak települé-
sen belüli dolgait 
rendezte az elmúlt 
években, hanem 
külső kapcsolatát is. 
A környező települé-
sekkel közös együtt-
működésben soha 
nem látott jó viszony 
alakult ki. A közös 
pályázatok 
(LEADER, csatorná-
zás stb.), kompro-
misszum kész mun-
kát igényelnek. Ilyen 
együttműködés ke-

retében épült meg a Tápiószele-Újszilvás-Abony ösz-
szekötő út, és így épül majd meg a szelei szennyvíz-
tisztítót is magába foglaló 20 települést érintő csator-
názási beruházás. A jövőben csak az együttműködé-
sen alapuló elképzelések kapnak majd zöld utat az 
Uniós pályázatokon. 
 A korábbiakkal ellentétben Tápiószele városát 
nagyságának és rangjának méltó helyen kezelik a 
Tápió-vidéken, amit nem adtak ingyen, ezt a pozíciót 
ki kellett vívni és meg kell őrizni! 
 Határainkon túli kapcsolataink a testvéri szere-
tet, a magyarságunk összetartozásán alapulnak. Az 

erdélyi Tusnád 
(Újtusnád) községgel 
testvér-települési kap-
csolatot építettünk ki, 
ami a kölcsönös barát-
ságon alapul. 
 Civil szervezete-
ink rendezvényei, kul-
turális és turisztikai 
vonzó erőt képvisel-
nek, ismertté teszik 
Tápiószele nevét még 

az ország határain túl is. Támogatásuk, a civil kezde-
ményezések felkarolása fontos feladata önkormány-
zatunknak. 

 Tápiószele fejlődött az elmúlt öt évben, sok min-
dent megoldottunk, de nagyon sok megoldásra váró 
feladat áll még előttünk.  
Nyugodt, belső vitáktól, harcoktól mentes időszak 
volt ez az öt év, amikor erőnket energiánkat arra for-
díthattuk, hogy településünk fejlődjön, béke és nyuga-
lom legyen. Nem vágyunk a bulvár médiai szereplés-
re, csak tettük a dolgunkat, igyekeztünk a lehetőségek-
ből a legtöbbet kihozni az itt élő emberek javára. Ter-
veink, elképzeléseink vannak a jövőre nézve is, amit 
csak Tápiószele egészének, minden lakójának összefo-
gásával lehet megvalósítani. Mi szeretnénk megvalósí-
tani ezeket a terveket! 

Kovács Ferenc  
polgármester 
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Gázvételezés szüneteltetése ! 
 
A Tiszántúli Gázszolgáltató Részvénytársaság (4200 Haj-
dúszoboszló, Rákóczi út 184.) tájékoztatása alapján értesí-
tem a Lakosságot, hogy a FGSZ Földgázszállító Zrt. a gáz-
átadó állomásokon karbantartási munkálatokat fog végezni, 
ezért Tápiószele településen 
 

2010. 06. 16-án  
08.00 órától – 12.00 óráig 

 
a gázszolgáltatást szüneteltetik! 
 
A fenti időtartam alatt a gázvételezés szüneteltetésének 
biztosítása érdekében, kérik a gázmérő előtti főelzárót, szí-
veskedjenek zárt állapotban tartani. 
 
A gázszolgáltatás problémamentes újraindíthatóságának 
érdekében, szakembereiknek meg kell győződni ezen elzá-
rók zárt állapotáról, amit ellenőrizni fognak. 
Rendellenesség esetén hibabejelentést a 36/505-701–es 
telefonszámon lehet tenni a ceglédi üzemüknél. 

Tájékoztatás adózásról 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy aki 2009-ben a 

70. életévét betöltötte és egyedül él (az ingatlanra állandó 
lakosként a népesség nyilvántartás adatai alapján nincs beje-
lentkezve további személy, személyek) az 2010. január 01-től 
kommunális adó mentességben részesül. 

Ha az ingatlan eladásra kerül, akkor kérjük az adásvételi 
szerződést ügyfélfogadási napon behozni, vagy másolatban 
levélben, faxon megküldeni szíveskedjenek az adóztatás 
megszüntetése érdekében. A régi tulajdonos adó fizetési köte-
lezettsége az eladást követő év utolsó napján szűnik meg, az 
új tulajdonos adó fizetési kötelezettsége pedig a vásárlást 
követő év első napján keletkezik. 

Felhívjuk a gépjárművel rendelkezők figyelmét, hogy aki-
nek a gépjármű adótartozása az egy évi adótételt meghaladja, 
az adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a forgalom-
ból való kivonatását. A kivonatás elkerülése érdekében, ha az 
adófizetés anyagi gondok miatt egy összegben nem lehetsé-
ges, akkor kérjük fáradjanak be adócsoportunkhoz, ahol rész-
letfizetési kérelemmel lehet élni. E kérelemhez a jövedelme-
ket és kiadásokat kérjük csatolni. 

Temető = szemétlerakó (?) 
 

Temetőink az egyházak tulajdonában vannak … A te-
metők elhunyt családtagjaink, szomszédjaink, barátaink, 
ismerőseink végső nyughelyéül szolgálnak … Van aki sze-
métlerakónak használja a temetőket… 

Az elmúlt évben közel 1 millió forintért szállíttatta el a 
katolikus temetőből az egyház a szemetet. Többen írták már 
le gondolataikat a temetőkkel kapcsolatban, többek között a 
szemét elhelyezésével kapcsolatban is. Kétségkívül kiadást 
jelent a kommunális hulladék elszállítása a családoknak, de 
talán e kiadást még sem kellene megspórolni, főként nem 
úgy, hogy a temetőkbe hordják be a hulladékot ! 

A települését valamennyire is értékelő gondolkodó em-
ber számára nem jelenthet megoldást az sem, ha a település 
útjai (Lehel, Jászberényi út külterületi szakaszai) mellé 
viszi, viteti ki a hulladékot ! A szemételhelyezés ilyen 
„leleményes” elhelyezése is költséggel jár, talán meg is 
haladja a havi szervezett szállítás költségét és akkor még 
nem vettük számba a környezetkárosítást és e „leleményes” 
lakók által a településnek okozott kárt és költséget. 

A kommunális hulladék-elhelyezés heti rendszeresség-
gel megoldott. 

Az építési hulladék a Gondoksággal egyeztetést köve-
tően a Vásártéren elhelyezhető (nyitvatartási idő: mun-
kanapokon 8.00 órától 15.00 óráig). 

A zöldhulladék komposztálható, elégethető. Miért még-
is a temetőkbe vagy útmentére kerül a szemét ? 

Állattartás  
Az állattartással kapcsolatban néhány gondolatra hívom 

fel a figyelmet: 
Az állattartó köteles gondoskodni az állatok kedvező élet-

feltételeinek biztosításáról, a létesítmények tisztaságáról és a 
folyamatos fertőtlenítéséről, a káros rovarok és rágcsálók 
rendszeres irtásáról, a trágya elszállításáról, továbbá a trágya-
szag mentesítésről folyamatosan, hatályos előírásoknak meg-
felelően gondoskodni kell. Az állattartó köteles gondoskodni 
állatainak megfelelő tartásáról, takarmányozásáról és gondo-
zásáról. Állatai védelme és egészségének megóvása érdeké-
ben köteles az állategészségügyi rendelkezéseket megtartani 
és az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételé-
ről gondoskodni. 

A trágya, trágyalé megfelelő kezelése érdekében zárt – 
vízhatlan – trágya tárolót kell létesíteni. Kiapadt vagy hasz-
nálaton kívüli ásott kútba, szennyvízcsatornába, vízfolyásba, 
árokba, belvízcsatornába trágyát elhelyezni, vagy trágyalét 
bevezetni, önteni tilos. Trágyát kezelni (szállítani, raktározni) 
csak úgy szabad, hogy a trágya vagy trágyalé a közterületet, a 
szomszédos ingatlant ne szennyezze. 

Ha az állattartó nem kívánja az állatot tovább tartani, kö-
teles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni. Tilos az 
állattartó által megunt vagy egyéb ok miatt nem tartható álla-
tot szabadon engedni, elhagyni. 

Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással 
senkinek kárt ne okozzon. Az okozott kárért az állattartó a 
hatályos jogszabályok szerint felelős. Állat csak oly módon 
tartható, hogy a közterületet, a lakóépületek közös hasz-
nálatú helyiségét ne szennyezze. Az esetleges szennyező-
dést az állat tulajdonosa, illetőleg az állat felügyeletével 
megbízott személy köteles haladéktalanul eltávolítani. 

Közterületen haszonállatot tartani és legeltetni, az ingat-
lanról felügyelet nélkül kiengedni tilos. 

A tiltások megszegői szabálysértést követnek el, bírságol-
hatók, továbbá az általuk okozott kár megtérítésére is kötele-
sek. 

Kérem valamennyi állattartót, hogy az állattartás szabá-
lyait figyelembe véve tartson állatot ! 

A Polgármesteri Hivatal hírei 
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Avarnak minősül a fák, cserjék lehullott lombja, kerti hul-
ladéknak pedig minden hasznosításra alkalmatlan növényi 
maradvány (fű, gyom, gally, levél, nyesedék, gyökérmarad-
vány, elszáradt növény, gyümölcs). 

Egyéb hulladék égetése tilos! Nyílt téren csak kiskerti 
hulladékot lehet égetni. Az avarral és kerti hulladékkal együtt 
kommunális, illetve ipari eredetű hulladék, valamint egyéb 
veszélyes hulladék nem égethető. 

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok: 
Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes kerti 

hulladékot elsősorban hasznosítani szükséges! 
Avar és kerti hulladék a tűzvédelmi előírások szigorú be-

tartása mellett, vagyoni és személyi biztonságot nem veszé-
lyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyama-
tos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása 
mellett, száraz állapotban égethető el. 

Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, ködös 
időben, erős szél esetén. 

A füstképződés csökkentése érdekében az avart és kerti 
hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüze-
lés csak folyamatosan, kis adagokban történhet. 

Az égetést végző köteles gondoskodni a tűz terjedését 
megakadályozó eszközök készenlétben tartásáról és a szüksé-
ges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pld. oltóvíz, homok, 
stb.). 

Az égetést végző egyszerre nagyobb mennyiségű avar és 

kerti hulladék égetési szándéka esetén a szomszédokat tájé-
koztatni köteles az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy 
alkalommal legfeljebb 2 órán át tarthat. 

Tilos az avar és kerti hulladék égetése egészségügyi és 
gyermekintézmények, szociális és művelődési intézmények, 
sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmény 
működésének ideje alatt. 

Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz el-
hamvadt, és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy 
vékony földréteggel történő lefedéséről. 

Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos. 
Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok, bevágás, 

stb.) mentén a létesítmény tengelyétől számított 100 méteren 
belül bármely növényzet égetése tilos. 

Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel 
összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos. 

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

Szabálysértést követ el és 30.000,- forintig terjedő pénz-
bírsággal sújtható, aki a fentiektől eltérő módon, helyen és 
időben éget avart és kerti hulladékot. 

 
A Polgármesteri Hivatal híreit összeállította: 

Tóth Julianna  
jegyző 

Az avarégetés helyi szabályai 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri 
Hivatal az alábbi időpontban várja Tisztelt Ügyfeleket: 
Hétfő:   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 Jegyző ügyfélfogadási ideje:  
hétfő   9.00 – 12.00,  du.:  13.00 – 16.00 
Kedden és pénteken nincs ügyfélfogadás ! 
 

Közérdekű telefonszámok: 
Önkormányzat intézményei: 
Polgármesteri Hivatal – központi telefonszám: 53/580-030 

polgármester – 53/580-031 
jegyző – 53/580-032 
műszaki, kereskedelmi, szabálysértési ügyintéző – 
53/580-030 
gazdálkodási csoport – 53/580-035, 
adóigazgatási ügyintézők – 53/580-030 
népesség nyilvántartó, közgyógyellátási ügyek 53/580-
038 
gyámügyi ügyintéző – 53/580-038 
igazgatási ügyintéző, szociális ellátások 
53/580-039 
 anyakönyvvezető, szociális ellátások –  
53/580-039 
átmenti segély – 53/580-034 

 

Általános Iskola – Liliom út 11.: 53/581-003 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 53/380-028 
Gondnokság – ivóvíz ellátással kapcsolatban: 53/580-033 - 
egyéb ügyek: 53/381-121 
Könyvtár – 53/380-231 
Művelődési Ház – 53/381-232 
Óvoda: 53/380-060 
 
Egészségügyi ellátok: 
Védőnői szolgálat – 53/380-858 
Házi orvosi szolgáltatók: 

dr. Pap Gábor – 53/380-050, 
dr. Radics Ilona – 53/380-079, 
dr. Szénási Szilvia – 53/380-154 

Gyermekorvos: 53/380-029 
Fogászat: 53/581-059 
Ügyelet (16.00 órától 08.00 óráig): 29/440-074 
 
Egyéb közérdekű telefonszámok: 
Tápiószelei Rendőrőrs – 53/380-007 
 
Közvilágítási hibabejelentés telefonszáma:  
06-40-200-817 

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

Ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatalban 
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Tájékozató a TÁMOP 1.1.3 programról 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 
1.1.3. „Út a munka világába” című – 2009-től 
2011-ig tartó – kiemelt programjának célja a 
munkaerőpiacról kiszorult, rendelkezésre állási 
támogatásban részesülő/részesült személyek 

visszasegítése a nyílt munkaerőpiacra. 
 
Ennek érdekében kiemelt feladat a személyre szabott, az 

országos célokhoz és a helyi munkaerő-piaci igényekhez, lehe-
tőségekhez egyaránt igazodó regionális program megvalósítá-
sa, amely a rendelkezésre állási támogatásban részesülő 
(korábban rendszeres szociális segélyben részesülő) álláskere-
sők elhelyezkedését segítő szolgáltatásokat és támogatásokat 
„csomagba” rendezi, egyszerre többirányú, komplex segítséget 
nyújt.  

Az eszközök és eszközkombinációk alkalmazásával elsőd-
leges szempont, hogy a támogatott emberek készek és képesek 
legyenek önállóan munkát keresni, és (tartósan) munkát végez-
ni a nyílt munkaerőpiacon. Ezt szolgálják azok a szolgáltatások 
és támogatások, amelyek a munkakeresést, a munkavállalást, a 
gyakorlatszerzést, a munkaadókkal való kapcsolatteremtést 
segítik. 

 
A programba azok az álláskeresőként nyilvántartott szemé-
lyek kerülhetnek be, akik 

a programba kerülés időpontjában rendelkezésre állási 
támogatásra jogosultak, vagy 

a programba kerülés időpontját megelőző egy évben 
rendelkezésre állási támogatásra voltak jogosul-
tak. 

A program keretében a munkáltatók számára nyújtható: 

Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (röviden bér-
támogatás) 
a munkabér és járulékainak(27 %)  - 50%-a, , Max. 1 évre 

      feltéve, hogy a fenti célcsoportba tartozó hátrányos 
helyzetű álláskeresőt   munkaviszony keretében alkal-
mazza; 

a munkabér és járulékainak 60%-a, max. 1 évre 
 feltétele, hogy a (legalább 40%-ban) megváltozott mun-

kaképességű fenti célcsoportba tartozó álláskereső 
személyt munkaviszony keretében foglalkoztatja. 

Bérköltség támogatás     
A munkabér és járulékainak (27 %) legfeljebb 100%-a, 
max. 1 évre az alábbi esetekben: 
munkagyakorlat szerzés támogatása olyan munka kap-

csán, amelyben a leendő alkalmazott még nem szer-
zett gyakorlatot, vagy régebben szerzett gyakorlata 
elavult;  

munkatapasztalat-szerzés támogatása elsősorban pálya-
kezdők alkalmazása esetében, akik még nem szerez-
tek tapasztalatot a munka világában; 

Munkába járás támogatása   Mérlegelés alapján adható! 
A támogatott foglalkoztatás időtartama alatt a munkába já-
rással kapcsolatosan felmerült helyközi utazás költségének 
(100% )megtérítése. 
 

Foglakozás egészségügyi vizsgálat: 2800 Ft/fő 
 
A program keretében az álláskeresők számára nyújtható: 

Szolgáltatások  
Ingyenes szolgáltatásként egyéni vagy csoportos tanácsadás-
ban (pl. álláskeresési, önéletrajz-írási technikák elsajátítása), 
illetve mentori segítségben részesülhetnek. 
 

Képzés támogatása : képzés teljes időszakára 
 A programba bekerült álláskereső szakmát szerezhet, illet-

ve nyelvi, informatikai képzésen vehet részt. A tanfolyami díj 
és a vizsgadíj összegét 100%-ban támogatja a munkaügyi 
központ. 
 A képzés ideje alatt keresetpótló juttatásban részesül-

het, ( 73.500 Ft + járulék: 27%: Br.93.345 Ft) 
 illetve a lakóhelye és a képzés helyszíne között tömegköz-

lekedési eszköz igénybevétele során felmerült utazás költsége-
inek megtérítését 100% is lehetővé teszi a program. 
Képzési alkalmassági vizsga: 2500/fő, 100%-ban térítésre 
kerül 

Önfoglalkoztatás támogatása 
Ha saját maga foglalkoztatását vállalkozóként vállalja, 6 hóna-
pig a minimálbér (2010-ben 73.500 Ft) összegének megfelelő 
vissza nem térítendő támogatásban részesülhet. 
 
 A támogatásokat a jogosultak és a munkáltatók a Közép-
magyarországi Regionális Munkaügyi Központ kirendeltsége-
in igényelhetik, ahol a programmal kapcsolatos bővebb infor-
mációkról is tájékozódhatnak. 
 

Képek az iskola építéséről 
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Választási oldal 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 
Pest - megyei 6 – os választókerületi 
vezetői hivatalos közleménye a 
Tápiószelei választópolgárokhoz  
 Adjon az Isten!  
 Kedves Atyánkfiai!  
 
A napokban Tápiószelén nyilvánosságot 
látott egy kiadvány a Jobbik Magyarország-
ért Mozgalom nevében, melynek utolsó ol-
dalán egy szubjektív, névtelen írás több helyi 
személyre, illetve civil egyesületre (Erdélyi 
Magyarok Klubja, Nyugdíjas Klub) bántó, és 
értesüléseink szerint igaztalan kijelentéseket 
tartalmazott.  
Sajnos, a kampány hevében a Tápió – mente 
18 településén számtalan kiadvány lát napvi-
lágot, melynek tartalmát nem minden eset-
ben tudjuk ellenőrizni, ezen írásokat a névte-
len jegyzés okán nem köthetjük a Jobbikhoz.  
A kiadványok egy részét ugyan sikerült visz-

szahívnunk, ám mintegy 1200 példány min-
den igyekezetünk ellenére mégis kikerült a 
tápiószelei választókhoz, valamint értesül-
tünk arról is, hogy a kérdéses irományt vala-
kik fénymásolat formájában továbbra is ter-
jesztik.  
Ezért a Jobbik Magyarországért Mozgalom 6 
– os választókerületi vezetői az esetet kivizs-
gálták és az alábbi döntéseket hozták:  
A Jobbik Magyarországért Mozgalom a 
kiadvány helyi kitételeket tartalmazó kije-
lentéseitől teljes mértékben és a leghatáro-
zottabban elhatárolódik.  
A jövőben a Tápió – mentén a Jobbik nevé-
ben csak olyan kiadvány tekinthető a mi 
munkálkodásunknak, mely a szerző nevét, 
valamint a kiadvány impresszumát is tartal-
mazza.  
Minden egyéb kiadvány a Jobbik nevének 
visszaélésének minősül.  
Az érintett egyesületektől, személyektől a 

nyilvánvaló sérelmes kijelentésekért elné-
zést kérünk, továbbá sok sikert kívánunk 
további tevékenységükhöz.  
Végezetül leszögezzük, a Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom mind az országban, mind 
a Tápió – mentén a magyar nemzet megmen-
téséért, szellemi – lelki újjáegyesítéséért 
küzd, és ehhez természetesen minden honfi-
társunk bizalmára, segítségére szükség van.  
A Jobbik Magyarországért Mozgalom nevé-
ben:  
Sülysáp – Tápiószele, 2010. március 29.  
Fejős László – Pest – megyei 6 – os válasz-
tókerület Jobbik kampányfőnöke  
Csanádi Gábor Ferenc – Jobbik Magyaror-
szágért Mozgalom képviselőjelöltje  
Hernyák Balázs – Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Tápiószelei Szervezetének Elnö-
ke  
 
Szebb Jövőt!!! 

Tisztelt Olvasó!  
Nem szoktam névtelen levelekre, aláírás 

nélküli szórólapokra reagálni, de most mégis 
megteszem, hiszen Tápiószelén az egyik rivá-
lis párt neve mögé bújva minden fajta hamis 
állításokat, csúsztatásokat és aljas kérdéseket, 
állításokat fogalmaztak meg a Fidesz és sze-
mélyem irányában. 

Arra, hogy ki a mocskolódó állítások 
megfogalmazója, persze van tippem, ilyen 
stílussal és visszatérő nyelvtani hibákkal 
nem sok szelei „dicsekedhet”. 

Attól nagyvonalúan eltekint a rágalmazó, 
hogy 12 éves képviselőségemből az utóbbi 8 
évben az ellenzék soraiban ültem, és minden 
indítványomat lesöpörte az MSZP-SZDSZ 
kormánypárti többség, így a térségünket érin-
tőket is (31-es, 311-es út, Agrobotanika stb). 

Ami pedig az 1998-2002 közötti kormány-
párti működésemet illeti, ekkor került sor a 
Tápiószele - Tápiógyörgye közötti út felújítá-
sára, a nagykátai tűzoltólaktanya megépítésére 
és az Orbán kormány 91/2001-es határozata 
tette lehetővé azt, hogy újra pályázhatott a 
térség a Területi Kiegyenlítés Alapra (TEKI), 
amely forráshiányos helyzetünkön kívánt 
enyhíteni. Tápiószele ebből 60 millió Ft támo-
gatást nyert el, többek között iskola-, rendelő-
intézet-, út-felújításra, településrendezési terv 
elkészítésére. 
A cikk szerzője gazdálkodóként nincs tisztá-
ban azzal, hogy hogyan működik az EU agrár-
támogatási rendszere. Azt sem tudja, hogy 
mindig fontosnak tartottam a civil szerveze-
tekkel való kapcsolattartást, és a választókerü-
let mindenkori polgármestereivel kötelessé-
gemnek éreztem jól együttműködni, hiszen 
őket is a választópolgárok akarata emelte a 
polgármesteri székbe. 

Az, hogy a Jobbik szórólapján jelentek 
meg a válogatott sértések, engem nem lepett 
meg. 

Mi várható egy olyan párttól melynek ve-
zetője, Vona Gábor 2006. június 2-án azt írja 

„ A magyar jobboldal természetes vezetője 
Orbán Viktor, nincs alternatívája, a legna-
gyobb tapasztalattal rendelkezik, a képességei 
egyedülállóak.” 

2007. januárjában a kuruc,info így tájékoz-
tat: „A Jobbik Magyarországért Mozgalom 
továbbra is markáns, dinamikus, médiaképes, 
radikális párt kíván maradni, amely a Fideszt 
nem fogja bírálni – derül ki a szervezet új 

elnökének szavaiból.” Az új elnök – Vona 
Gábor. 

Hogy is van ez kedves Jobbikosok? 
De beszélhetünk arról is, Morvai bedolgo-

zott jó pénzét a Medgyesi kormánynak, és 
majdnem esélyegyenlőségi minisztere lett. Őt 
is el fogják számoltatni? De említhetem a 
szóvivőjük csúfos bukását, aki homoszexuáli-
sokkal, transzvesztitákkal pózolt egy kanadai 
meleg felvonuláson, más felvételen pedig 
marihuánát szív. 

Ki prédikál vizet, miközben bort iszik? 
Ami pedig a sülysápi Hírforrásból átvett, a 

Jobbik jelöltje által hozzám megfogalmazott 
nyílt levelet illeti a következőket válaszolom: 

ha a Jobbik, vagy a Jobbik jelöltje 
szerint a levélben megfogalmazott kérdések 
a legnagyobb problémák az országban, 
vagy itt a Tápió-mentén, akkor ők nem itt 
élnek. Szerintem a munkanélküliség, a köz-
utak tarthatatlan állapota, az egészségügy, 
közbiztonság, a bizalmi válság leküzdése az 
egyebek mellett, amiért a következő kor-
mánynak legtöbbet kell tennie. 

A kérdésekre a konkrét válaszaimat 
minden lakossági fórumon egyébként el-
mondom, mert a megfigyelőitek, „kedves 
Gábor Ferenc”, ezt mindenhol felolvassák 
(most már lassan meg is tanulhatnák kívül-
ről). 

Egyébként, ha a Jobbiknak, vagy je-
löltjének ennyi baja van a Fidesszel vagy 
velem, ebben látja az ország minden bajá-
nak okozóját, - bár 8 éve nem mi vagyunk 
kormányon – én ezt a véleményt is tudomá-
sul veszem, bár nyilván nem értek vele  
egyet,  javaslom Csanádi Gábornak, hogy a 
Fidesz támogatásával megszerzett sülysápi 
önkormányzati képviselői mandátumát, 
bizottsági elnöki helyét adja vissza, nehogy 
emiatt folt essék a becsületén..! 
 
Végezetül köszönöm a Tápiószelei Híradó-

nak a reagálási lehetőséget, a tápiószelei olva-
sók figyelmét, és köszönöm azokat a szavaza-
tokat, amelyekkel vasárnap segítettek. 

Egyébként pedig minden velem kapcsola-
tos parlamenti információt elérhetnek a 
www.mkogy.hu honlapon. 

Tisztelettel: 
Czerván György 

Képviselőjelölt  
FIDESZ-KDNP 

Az Önkormányzati Híradóban nem terveztük pártok választási írásait megjelentetni, de a napokban a településünkön 
megjelent propaganda anyag minden érintett pártot  írásra késztetett, ezért most a hiteles tájékoztatás véget a írások-
nak helyt adunk. Kovács Ferenc Polgármester 

Tisztelt Tibor! 
  
Ez a gondolkodás rád vall. Ezért 

tartasz itt. A gyűlölet, a harag rossz 
tanácsadó. Olvasd el légy szíves még 
egyszer azt a kötelező hirdetést. Leír-
tuk, minden irat megtekinthető, másol-
ható. Gyere el és nem írsz ostobaságo-
kat. Ráadásul mi aláírtuk. Te hazug 
módon nem. Tudod, én képviselőjelölt-
ként is felvállaltam, hogy pályázok és 
nyerek. Ráadásul, amit Te el sem tudsz 
képzelni, mert nem érted ezt hogyan 
kell csinálni: tisztességesen és törvé-
nyesen. Értelmesebbek a szelei lako-
sok, mint hogy be lehessen csapni 
Őket.  

A hirdetési újságban nem politikai 
gondolkodást kell keresni. Előre egyez-
tettem a kiadóval, és üzletet kötöttünk. 
Nem piros és narancssárga üzletet, ha 
nem mindenki számára elérhető írásos 
üzletet. Kíváncsi vagy rá? Gyere el, 
oda adom. 

  
Kedves Tápiószeleiek! 
  
Kívánok Önöknek szép tavaszt, vá-

rosuknak további sikereket, és azt, 
hogy használják majd örömmel az új 
iskolát!   

Tápiószele, 2010. április 8. 
  

Köszönöm a helyre igazítási lehető-
séget:  

Varró István  
országgyűlési képviselőjelölt. 
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Köszönet  
 
A Tápiószelei 1848-
1849-es forradalom és 
szabadságharc ünne-
pén hihetetlen élmény-
ben volt részem. Talán 
csak a véletlen műve 
volt, hogy idén márci-

us 15-én részt vettem az ott tartott ünnepségen… vagy még-
sem? 

Felháborodva tapasztaltam az el-
múlt évek alatt, hogy Budapesten az 
ünnepek nem a megemlékezésről 
szólnak, hanem a politikáról. Az em-
berek legtöbb esetben –félve a randa-
lírozóktól- el sem mennek az ünnepsé-
gekre. Itt minden jobboldal vagy bal-
oldal.  Ha hiszik, ha nem, gyermekem 
4 éves volt, amikor az óvodai ünnep-
ségre kitűztem a kabátjára a kokárdát 
majd a sajátomra is. Botrányosnak 
tartottam, amikor feltették a komoly 
kérdést: - Fideszesek vagytok? Hát ez 
a nagy Budapest… 

Ezzel szemben Tápiószelén az 
ünnep minden percében ünnep lett. 

A 2. osztályosok műsora feleleve-
nítette azt az emléket, amikor még 
kisiskolásként a Béke úton mi tanultuk az ünnepekre a verse-
ket. Teri néni és Szilvi néni Julika néni és Ildi néni olyan 
színvonalas és látványos műsort tanított a kicsiknek, hogy 
még a szánk is tátva maradt. 

A Veszprémi Pető-
fi színház két színmű-
vészének előadása 
megható és lelkesítő 
volt egyben. Kőrösi 
Csaba művész úrtól 
prózai előadást hall-
hattunk, míg Dávid 
Roland felelt a dalok 
minőségéért. Mindket-
ten maximális teljesítményt nyújtottak. Előadásmódjuk iga-
zán magával ragadó volt. A 12. pontot kiosztották, felolvasták 
és Szele ismételte. Sokan velük énekelték az összeállításban 

szereplő dalok nagy részét. Amikor a 
művészek elkezdték énekelni a 
„Kossuth Lajos azt üzente” című nép-
dalt a közönség velük énekelte… 
mindenki… kivétel nélkül… 
A polgármester úr ezután átadta a 
„Verőczey Márton” dí ja t ,  a 
Tápiószeléért emlékérmet és a 
Tápiószeléért Emléklapokat. Minden-
kit boldogság járt át, hisz az érintette-
ken kívül mindenki tudta, hogy kik 
fogják kapni díjakat. Többjüknek 
azonban igazi meglepetés volt. Az 
örömüket nem lehet leírni, néhányuk-
nak ez az öröm könnyeiben mutatko-

zott. Szeretném kifejezni elismerése-
met és nagyrabecsülésemet a díjazot-
tak, a szervezők és az előadók felé. 

Köszönöm nekik, hogy ilyen élményben lehetett részem. 
Büszkén meséltem ismerőseimnek, hogy szülővárosomban 
ilyen az ünnep. Tisztán ünnep.                                         Patty 

Köszönő beszéd helyett 
 
Van, amikor az ember életében úgy meglepődik, hogy 

elérzékenyül és szólni sem bír. 
 
Így történt velem március 15-én. Szokásosan munkába 

indultam, elköszöntem a családomtól, akik nagy számban 
voltak itthon. Azt hittem a közelgő Sándor nap alkalmából 
jöttek. Nem így volt! Ők tudtak arról, amiről én nem. Azt 
mondták, hogy amikor haza jövök, már nem lesznek otthon. 
Ezért köszöntem el tőlük. 

Nagyon szorítottam, hogy az ünnepély minél jobban sike-
rüljön, hisz új hangosítást próbáltunk ki és a siker függvényé-
ben ruházna be a város egy jelentősebb technikai vásárlásra. 

Behangosítottam a nagytermet és a Kossuth teret a szobor-
avatás és a koszorúzás helyszínét. 

 
A kitüntetésekre került a sor. Mindenki sikerének örültem. 

Jót mosolyogtam magamban, amikor Barad Sándornét, Kati 
óvó nénit szólították, mert tudtam, hogy ő nem tud az elisme-
résről. Nem is gondoltam akkor arra, hogy az nevet, aki utol-
jára nevet! 

 
Egyszer csak mintha a nevemet hallottam volna…Ettől a 

pillanattól nem sokra emlékezem a meglepetésem miatt. 
Könnyek szöktek a szemembe, elérzékenyültem. Szólni kel-
lett volna, valami köszönöm félét, valami olyasmit mondtam, 
hogy másodszor sírok ezen a színpadon, és azt, hogy köszö-
nöm. Többre nem volt erőm. 

Egy kisfiú megkérdezte édesanyját: miért sír a Sanyi bá-
csi? Édesanyja azt mondta: „örömében”. 

Igaza volt. Nem tehetek róla ezt Édesanyámtól örököltem, 
akinek szintén hatalmas érzésvilága, együtt érző szíve volt. 
Azt is szokták mondani, hogy gyenge szívű az ilyen ember. 
Én azt mondom, hogy az ilyen embereknek, mint neki is ha-
talmas szíve van, és bele fér az a sok-sok szeretet mindenki 
irányába. Köszönöm ezt az örökséget Neki, soha nem fogom 
szégyellni! Köszönöm Édesapámnak a példát a közösségért 
tenni akarásban, Ő is ment a veszélyes időben a falu rendjére 
vigyázni, a családját hagyva otthon. 

Köszönöm a Családomnak, akiktől, hogy a közösségért 
minél többet tudjak tenni, sok együtt tölthető időt vettem el. 

Köszönöm Marcsinak, hogy bevállalta: Szerinte élete leg-
nagyobb h….-ségét, hogy együtt dolgozzunk, és így lehetőség 
lett arra, hogy jobban színre került a segíteni akarásom. 

Életem célja ez: a közösségért tenni, szerintem ez a legne-
hezebb és a legszebb munka. Örömmel végzem. Használni 
akarok, nem tündökölni! 

Örülök, hogy titok maradt, és köszönöm mindazoknak, 
akik döntöttek erről a számomra hatalmas meglepetésről. 

Szülőfalumért akarok tenni továbbra is teljes szívemből, 
ha város lett is közben. 

Szóval, mindenkinek mindent köszönök. 
Végül még egy köszönet: nyolcadikos osztályfőnökömnek 

Sándor Terike tanító néninek! 
Ő azt írta útravalóul: Bárhová mégy itt a földi létben, em-

ber legyél mindig minden körülményben! 
Faragó Sándor 

Barad Kati néni  
a „Verőczey Márton” díj kitüntetettje  
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Közöttünk él… 
„A” Lipák Pista 

 
Lipák Istvánnak 2010-ben 

Tápiószeléért Emléklapot adomá-
nyozott Tápiószele Város Önkor-
mányzata, elismerve közéleti és 
szervezői tevékenységét, a 
Tápiószelei Természetbarát Klub 
vezetőjeként a település ismertségé-
ért kifejtett munkáját, valamint azt, 
hogy az általa szervezett túrák és 
rendezvények hozzájárultak az 
egészséges életmód népszerűsítésé-
hez, a tartalmas kikapcsolódáshoz. 

 
- Mikor és hogyan kerültél 

Tápiószelére? 
- 1990-ben, amikor házasságot kötöt-

tem az itt tanító, Szabó Mária tanárnő-
vel. Azóta lakom az Arany János úton. 

 
- Mióta természet barátkozol, túrá-

zol? 
- Abonyban születtem 1951-ben. 

1965-ben kerültem Szegedre, ahol a 
Vasútipari Technikumban nem csak a 
vasutat szerettették meg velem, de iga-
zából a sok kirándulásoknak köszönhe-
tően a természetjárást is. Igen gyakran 
voltunk üzemlátogatásokon, kirándulá-
sokon és nagyon sok szabadidős elfog-
laltságnak hódolhattunk. Nagyon szép 
emlékeim fűződnek a középiskolás 
évekhez. Az ott töltött évek kirándulá-
sai – vasutas szabadjeggyel – nagy él-
mények voltak.  Ekkor lett a természet-
járás – gyalogtúrázás – a legkedvesebb 
elfoglaltságom. Amikor 18 évesen már 
önálló forgalmista lettem, első szabad-
jegyes utam alkalmával a 11 éves öcsé-
met vittem a Bükkbe, ahol az Istállóskői 
Ősemberbarlangban aludtunk, mert 
szakadó esőben nem jutottunk fel 
Bánkútig. Az utazás azóta is a minde-
nem, főleg vonattal és gyalog nagyon 
sokfelé eljutottam már szép hazánkban; 
alig van egy „járásnyi” hely, ahol nem 
voltam. Érdekelt más népek és kultúrák 
szokásai, hagyományai ezért is igye-
keztem kihasználni a külföldi szabadje-
gyek adta lehetőségeket. Szervezetten 
1983 óta folytatom ezt a tevékenysége-
met, amit a Szolnoki MÁV-MTE-nél 
kezdtem. Általuk tettem túravezetői 
vizsgát 1984-ben – szintén a Bükkben – 
a jászberényiek nagyvisnyói úttörőtá-
borában. 

Amikor Szelére kerültem, szerettem 
volna a környéket megismerni, ezért 
feleségemmel, Marikával keresztül-
kasul bejártuk a környéket. 

Itt nem volt túraútvonal úgy, mint 
Abony, Nagykáta és Jászberény kör-
nyékén. Egyéni kezdeményezésemet 
egyeztettem a Magyar Természetbarát 
Szövetséggel és az abonyi sárga túraút-
vonalat meghosszabbítottuk 

Tápiószelére, a Nagykátánál véget érő – 
Budapestről induló – zöld túraútvona-
lat Szeléig hoztuk és csatlakoztattuk a 
Hajta-túra piros túraútvonalához. Így 
az egész környéket összekötöttük jel-
zett utakkal a túrázók számára. 

 
- Hány kilométert tettél már meg 

gyalogosan? 
- Megmondani sem tudom és bizony 

kiszámolni is nagyon nehéz lenne, szin-
te lehetetlen. 

A túrázók között a legrangosabb 
„Kinizsi 100”-at a 80-as években há-
romszor teljesítettem szintidőn – 24 
órán – belül Csillaghegytől Szárligetig. 
Az igazi erőpróbát és sportteljesítményt 
mindig megelőzte (bemelegítésként) 
néhány 50 km-es gyalogos teljesítmény-
túra a legkülönbözőbb tájakon. 

 
- Mióta van Tápiószelén szervezett 

természetjárás? 
- Az abonyiak hozták Szelére 1996. 

május elsején a „Kéttorony” gyalogos 
teljesítménytúrát. Sokunknak ez na-
gyon tetszett, és hogy rendezhessünk is 
túrákat, egy szervezetet kellett alapíta-
ni. 1998-ban megalakítottuk a 
Tápiószelei Természetbarát Klub-ot; az 
akkor alig 30 fős közösség mára közel 
200 fős kistérségi klubbá nőtte ki ma-
gát. 

 
- Mióta rendezitek meg a Kincsem 

túrát? 
-1999. március 17-én megtartott túra 

volt a Klub első önálló rendezésű, or-
szágos meghirdetésű túrája. Akkor 335 
fő jött el 79 településről és tette meg a 
távot a „csodáló” születésének 125. 
évfordulója alkalmából a 
Tápiószentmártoni Kincsem 

Lovasparkban megnyitott Kincsem 
Múzeumhoz. Azóta évről-évre növek-
szik a résztvevők létszáma, mára éven-
te 800 fővel számolunk, akik az ország 
minden tájáról érkeznek. Alig van 
olyan család Szelén, akinek nincs kötő-
dése a túrához, hiszen az elmúlt 12 év 
alatt több, mint ezer szelei túrázó vett 
részt egy vagy több alkalommal a Kin-
csem túrán. Az egész országban a síkvi-
déki túrák között máig a legnépsze-
rűbb, évek óta szerepel a Nemzeti Baj-
nokságban (az idén pedig még a Car-
tographia kupában is benne volt) . 

Országos kiírású lett a Téli és a Szent 
Iván éji Sóút túránk a „történelmi 
sóút”-on és a Csemői Virágünnep túra 
is, amiket szintén mi rendezünk. 

 
- Tudom, hogy nem csak Magyaror-

szágon barangolsz. Hány országban 
jártál már Európában? 

- Könnyebb megmondani, hogy me-
lyikben nem. Izlandon, Máltán, Íror-
szágban és Andorrában nem voltam 
még. Európán kívül voltam Marokkó-
ban, Egyiptomban és Szíriában. 

 
- Mondanál-e a terveidről néhány 

szót? 
- Tavaly december 30-án mentem 

nyugdíjba 40 év és 249 nap (szolgálat) 
után az első és egyetlen munkahelyem-
ről MÁV-tól, ahol 39 évet fordulószol-
gálatban dolgoztam. Nyugdíjasként 
talán több időm lesz, arra, hogy a kör-
nyék egységes turistaút hálózatát vég-
legesen kialakítsuk, pihenőkkel, padok-
kal. Szeretném még több emberrel, el-
sősorban a fiatalokkal megismertetni és 
megszerettetni a természetjárást. A 
fiataloknak sajnos nincs, vagy nagyon 
kevés lehetősége van a szervezett sza-
badidős tevékenységre, talán nem is 
látnak mögötte motivációt? Ezért is 
örülök, ha kimozdulnak az általunk 
szervezett túrákra; (bár egyénileg is fel 
lehet fedezni a környéket) mégis úgy 
érzem hasznosabb, ha a céltalan lődör-
gés helyett eljön a túránkra. Bár több 
főiskola és egyetem is kér adatokat a 
túrán résztvevő diákjairól, úgy gondo-
lom a túrán résztvevő gyerekek is az 
adott iskolákban a mi díjazásunkon 
kívül, talán kaphatnának valamilyen 
elismerést sportteljesítményükért. Véle-
ményem szerint 25 km-t 10 évesen 
vagy 40 km-t felső-tagozatosnak legya-
logolni már sportteljesítmény. 

Mai elfoglaltságom már inkább a 
tervezés és a szervezés, de nagyon 
büszke vagyok a 2009-ben végiggyalo-
golt El Camino-ra, a 800 km-es gyalo-
gos zarándoklatra Szent Jakab útján. 
Talán több idő jut a még befejezetlen 
hazai kéktúráimra, melyekből már csak 
alig két-háromszáz km van hátra. Talán 
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Kedves Nénik,  Bácsik és Gyerekek! 
 
Ilyen még nem volt! Legalábbis 
nálunk nem. Egy nagyon izgal-
mas programsorozat zajlott 
iskolánk alsó tagozatán. Vala-
mennyi napközis társammal 
megvalósíthattuk ötleteinket, 
sőt a szervezésben is részt ve-
hettünk. A Sportcsemege című 
iskolai projektet készítettük el.  
Meghívtunk sok kedves embert, 
akik hozzájárultak programso-
rozatunkhoz, színvonalas fog-
lalkozásokkal, interjúval, elő-
adással. 
Egy aranyos bábelőadást lát-
tunk Bozókiné Túróczi Nóra 
védőnőtől. Az erdei állatok 
történetén elgondolkodva bizto-
san kerülni fogjuk a dohány-
zást. Szintén Nóri néni a fog-
ápolásról egy filmet hozott el 

nekünk, s utána „fogas” feladatokra is sor került. Fogmosó 
versenyen is összemérhettük alaposságunkat, s a friss lehele-
tünkkel a népszerűségünket növelhettük. 

Nagyon érdekes volt beszélgetni Kovács Szabolcs karate 
mesterrel, aki a sport, a mozgás örömeiről, fontosságáról me-
sélt. Ezt mindjárt ki is próbálhattuk mindenki imádott tornata-
nárnőjével, Nagyné Bertók Ágnessel, aki jól megtornáztatott 
mindenkit. Jó volt látni, ahogy a közel száz gyerek és tanítóik 
együtt aerobicoztak. 

Szamosvölgyi József, iskolánk közkedvelt szakácsa, elbe-
szélgetett velünk az egészséges ételekről, és a Wellness na-
pon finom gyógyteákat készített nekünk. 

Meghívtuk Csákó Zoltán parapszichológust is, aki egy 
közös meditáción csodás helyekre kalauzolt bennünket. Szin-
tén ő mutatott egy izgalmas kísérletet: csirkecsontot tett kólá-

ba, ami két nap alatt szétmarta 
azt. Biztos, hogy a barátaim 
közül sokan nem isznak többé 
ilyen káros italt. 

Szépségtippeket kaptunk 
Krizsánné Földházi Rita koz-
metikustól, aki irányításával az 
alapos arctisztítás trükkjeit is 
elsajátíthattuk. 

Minden nap érdemes volt 
figyelni a Projektfalat, ahol a programokról olvashattunk 
hasznos információkat, és Terék Nikolett tanító néni rejtvé-
nyekkel tette próbára tudásunkat. Szóval, törhettük a fejünket. 

A hét folyamán focibajnokság is zajlott, a végén gólkirályt 
és gólkirálynőt is választottunk. Minden foglalkozáson kulcs-
kártyákat kaptunk. Így egyre közelebb kerültünk az 
„egészséghez”. 

A záró rendezvény a Gyümölcsbál volt. A bálra a belépő 
két-három szem gyümölcs volt, melyekből egy kompozíciót 
kellett elkészíteni. Mivel itt késsel is kellett dolgoznunk, meg-
kértünk néhány anyukát, hogy segítse a csoportok munkáját. 
Árva Miklósné, Gergely Mónika, Miskolczi Tamásné, Pénzes 
Emese és Rafael Gusztávné jöttek el, és időt, energiát nem 
kímélve csodálatos gyümölcs- és zöldségkompozíciókat al-
kottak velünk. Ezúton szeretném tanulótársaimmal megkö-
szönni nekik. 

Szintén a bál részeként, kiállításon láthattuk, hogy „Mit 
jelent számunkra az egészség?” Ezzel a címmel rajzversenyt 
szerveztünk, melyen kiállított munkáinkat mi gyerekek, ma-
gunk zsűrizhettük. 

A sportversenyek, a rajzverseny és vetélkedők, rejtvények 
eredményhirdetése után jóízűen elfogyasztottuk a gyümölcs- 
és zöldségtálakat. 

Bár a programsorozat véget ért, ezt nehéz elhinni. Mi úgy 
döntöttünk, hogy folytatni szeretnénk, ezért a társaimmal 
újabb projektterven dolgozunk. De ezt majd egy másik levél-
ben mesélem el. 

Üdvözlettel: Tiffany 

jut idő majd régi hobbimnak is; 1971-től 
gyűjtöm a bélyegeket, rengeteget tanul-
tam az által, hogy utána néztem a bé-
lyegképek ábrázolásainak és történe-
tüknek. Olvasni is szeretek, főleg útle-
írásokat - az utóbbi években az interne-
ten - és szívesen fejtem a rejtvények 
minden változatát. 

 
 - Hogy érzed magad Szelén ? 

Talán a túráknak is köszönhető, 
hogy sokan ismernek és becsülik azt a 
tevékenységet, amit a városban végzek. 
Kialakult közösségben sok segítőre 
találok, ha a közös érdek úgy kívánja, 
mindenki teszi, amit tenni kell a közös 
siker érdekében. Sikerünk, a túrák sike-

re a szponzoroknak is köszönhető, akik 
nélkül nem tudnánk díszes emléklapo-
kat, jelvényt vagy brióst adni, vagy a 
célban zoknit sorsolni azok között, akik 
a „szemetet” visszahozzák. Köszönöm 
támogatásukat; úgy érzem, soha nem 
kértem lehetetlen és nem éltem vissza 
támogatásukkal. 

 
A kérdésre visszatérve; köszönöm, 

jól érzem magam. Köszönöm a várostól 
kapott elismerést. Egy korábbi tényke-
désemért már volt hasonlóban részem, 
amikor (még a 80-as években) egy ne-
velőotthonban tanuló gyermekcsoport-
nak (szabadidőmben) havi rendszeres-
séggel tartottam túravezetést és megcsi-

náltuk az úttörő kéktúrát. Akkor kap-
tam Kiváló társadalmi munkáért kitün-
tetést az akkori ÁISH-tól (Állami Ifjúsá-
gi és Sport Hivatal). 

Azóta eltelt majd negyedszázad és 
nagy öröm számomra a várostól kapott 
kitüntetés. 

Köszönöm a beszélgetést. Most már 
azt is tudom, hogy hol van Nova, Zalá-
ban, ahol éppen úton voltál, mikor erre 
a beszélgetésre invitáltalak. Tevékeny-
ségedhez jó egészséget és túráitokhoz 
további sikereket kívánok. 

 
Faragó Sándor 

Iskolai hírek 

Tündérek szárnyán 
„Tündérek szárnyán”címmel rendezett mesemondó versenyt az abonyi Somogyi Imre Általános Iskola.  

Helyi mesemondó versenyünk két első helyezettjét neveztük be, név szerint: Raffael Eszter 1. c osztályos, és Bódi Tibor 4. 
b osztályos tanulónkat. A mindig színvonalas, jól szervezett versenyen, a Duna televízió munkatársaiból álló zsűri, mindkét 
tanulónknak különdíjat ítélt, sőt Eszter, a korcsoportjában, második helyezett lett. Gratulálunk tehetségükhöz, sikerükhöz! 
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ÉRTESÍTÉS  
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az első osztályos tanulók beíratása:  

2010. április 26-án és 27-én (hétfő, kedd) 8.00 órától 16.00 óráig lesz  
a Farmosi úti  iskolában. 

 
Kérjük hozzák magukkal: személyi igazolványukat, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek TAJ kártyáját, 

óvodai szakvéleményt az iskolaérettségről, diákigazolványra 550 Ft-ot, 1 db fényképet. 
  

Kácsorné György Gabriella igazgató 

3.a  Ócsai Klaudia 
       Kozák Viktória 
       Bugyi Roland 
3.b  Kun Gergő 
       Rubint Evelin 
3.c  Farkas Levente 
       Facskó János 

 
A verseny megyei fordu-

lóján iskolánkat a helyi for-
dulóban legmagasabb pont-
számot elért Kun Gergő 3. b 
osztályos tanuló képviselhe-
ti. 

Komplex tanulmányi verseny 
 

„ Magyaroknak prédikálni erős király küldetik”  
Szt. István zsolozsmájából)  

 
A negyedik évfolyamosok legátfogóbb, legtöbb felké-

szülést igénylő versenyén az évfolyam három osztályából 
húszan vettek részt. Az idén a feladatokat az államalapítás 
1010. évfordulójának tiszteletére szerkesztették. A legfelké-
szültebbek továbbjutottak a megyei fordulóba, név szerint 
Erős Rebeka 4.c  és  Sziráki Boglárka Tünde 4. b osztályos 
tanulók. Büszkék vagyunk rájuk. 

Az iskolai  
farsangról 

 
Az idén nem rendeztünk 
iskolai farsangi bált. Min-
den osztály külön kis ün-
nepséget szervezett. A 

legötletesebb maskarába öltöztetett gyereket beneveztük a 
Tápiómenti jelmezversenyre, Nagykátára. Közülük Gulyás Judit 
3.a osztályos tanuló Napraforgó jelmeze dicséretet kapott ötletes-
ségéért. 

Két osztály csoportos jelmezes műsorral készült. Kis- és nagy-
csoportos kategóriában is első helyen végeztek, a Szépség és a 
Szörnyeteg, a Csillag születik és a Queen-dance produkciójukkal. 
Őszintén örülhetünk sikerüknek. 

Szövegértési csapatvetélkedő 
 

Március 29-én, Tápiógyörgyén, a Kazinczi Ferenc Álta-
lános Iskolában kistérségi szövegértési vetélkedőn vettek 
részt tanulóink. Két csapatot neveztünk be harmadik és 
negyedik osztályos tanulókból. Előzetes feladatként képre-
gény szerű meseillusztrációt kellett készíteniük egy meg-
adott meséhez. 

 A jól szervezett versenyen, Kele nevű csapatunk harma-
dik helyen végzett.  

Tagjai: Erős Rebeka 4.c, Turák- Szűcs Lili 3.a, Jánosi 
Roland 4.c és Ládi Zoltán Márk 3.c osztályos tanulók.  

„Egy kiállítás képei” 
 

2010. március 24-én elutaztunk Budapestre, hogy megnéz-
zük a híres Tutanhamon fáraó kiállítási tárgyait. 

Csodálatos időutazást tehettünk az ókori Egyiptom világá-
ba. Amikor beléptünk, egy fülhallgatót nyomtak a kezünkbe, 
és ezen keresztül hallhattuk az információkat, ez volt a mi 
„idegenvezetőnk”.Megtudtuk, hogy amikor Howard Carter 
archeológus 1922. november 26-án először kinyitotta 
Tutanhamon fáraó sírját, elámult a szeme elé táruló kincsek-
től, amelyeket azért temettek el vele, hogy a halott királyt a 
földöntúli utazására elkísérjék. 

Voltak itt ékszerek, kultusztárgyak, amulettek, edények, 
székek, fegyverek, hangszerek, és a hatalom legkülönbözőbb 
jelképei. A hihetetlen pompa csúcspontja, a fáraó képekkel 
kirakott sírkamrája és koporsója, benne a múmia halotti 
maszkkal lefedve. Egy eltűntnek hitt világ felfedezésének 
élményét villantották fel nekünk. 

Nagyon szép volt. Köszönjük Laci bácsinak a lehetőséget! 
Ajánlom a kiállítás megtekintését mindenkinek a VAM 

Design Centerben Budapesten, a Király utca 26. szám alatt, 
ahol 2010.április 25-ig lesz nyitva. 

Garcsár Cintia 
6.a osztályos tanuló 

Látogatás az állatkertben 
 

A Tutanhamon kincse kiállítás megtekintése után elhatá-
roztuk, hogy látogatást teszünk Magyarország legnagyobb és 
legrégibb ilyen jellegű gyűjteményéhez a Városligetbe.  

 
Ez a leglátogatottabb intézményünk, és 1986 óta termé-

szetvédelmi terület. Áttekintést kaptunk Földünk állatvilágá-
nak sokféleségéből, láthattuk valamennyi kontinens állatvilá-
gának képviselőit. 733 állatfaj 5000 egyede található itt.  

 
Nekem leginkább a flamingó, jegesmedve, zsiráf, elefánt, 

teve, krokodilház és a szavannaistálló tetszett a legjobban. 
Csodálatos volt az a 3D-s természetfilm is, amit levetítettek. 

 
 Mindezt Récsi Laci bácsinak, szabadidő szervezőnknek 

köszönhetjük, aki már az áprilisi terveiben is sok érdekessé-
get tartogat nekünk. Reméljük  szervezésében lesz még ré-
szünk sok ilyen élményben a későbbiekben is. 

 
Fejős Nikolett 

6.a osztályos tanuló 

Kisiskolások Országos Közlekedésre  
Nevelési Versenyének  

győztesei a 3. osztályokban 
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A felnőttek és gyermekek erejét és kitartását is próbára tevő 
váltott műszak ellenére is igyekszünk tanulóink szabadidejét 
tartalmas elfoglaltságokkal színesíteni. Az eltelt hónapban szá-
mos jól sikerült programunk volt.  

Kerékpáros kirándulást tettünk a szomszéd községbe.  
Farmosi természetvédelmi aktivistákkal - előre egyeztetett 

időpontban - békamentő akcióban vettünk részt. A tavaszias 
meleg az idén is előcsalogatta a barna ásóbékákat földalatti telelő 
helyükről és csapatokban indultak szaporodási helyükre a 
farmosi Nagy-nádas felé. Vándorlási útvonalukat keresztezi a 
311-es út, ezért évek óta terelő kerítést állítanak fel a békák ösz-
szegyűjtésére, hogy a tömeges gázolástól megóvják őket. Az 
egyébként annyira nem közkedvelt békák fontos szerepet tölte-
nek be a táplálékláncban, nélkülük a gólyák száma csökkenne, 
míg a szúnyogok száma szaporodna tudtuk meg ezeket egy érde-
kes előadásban Antalicz Csabától, majd a gyakorlatban is megta-
pasztalhattuk a mentést. A kétéltűeket vödrökbe gyűjtve átvittük 
az úton és szabadon engedtük őket a másik oldalon, hogy folytat-
hassák útjukat a víz irányában. Tevékenységünk egyben a víz 
világnapjához is kötődött. 

A budapesti állatkert megnyitására 1912. március 20-án került 
sor. Budapesten járva nem lehetett kihagynia a Fővárosi Állat- 
és Növénykert megtekintését, mely európai viszonylatban is 
egyedülálló,sőt,  a világ egyik vezető állatkertje.  Nemcsak szó-
rakoztató látványosság, hanem az élővilág megismerésének és 
védelmének kiemelkedő fontosságú műhelye, a környezeti neve-
lés jelentős intézménye. Sok érdekes egzotikus fajt megnézhet-
tünk, amelyek a környék állatkertjeiben és vadasparkjaiban nem 
találhatók. 

Maradandó élményt jelentett Molnárné Volák Ildikó kolléga-
nőm szervezésében a Tenkes kapitánya a Művészetek Palotá-
jában. A Tenkes kapitánya című történelmi kalandfilm meghatá-
rozó szerepet töltött be 1964-ben a magyar televízióban, óriási 
népszerűségre tett szert. Az eredeti forgatókönyvből kiindulva 
(megőrizve a film legszórakoztatóbb epizódjait) a néptánc ha-
gyományainak segítségével, a Honvéd Táncszínház tagjainak 
közreműködésével felidézték nemzeti és történelmi hagyomá-

nyainkat, teljesebb képet nyújtva a kuruc-labanc küzdelmek ko-
ráról, a kor nevezetes és névtelen hőseiről. A zenés táncjáték 
után alkalmunk volt körbejárni az új , formájában hajót szimboli-
záló Nemzeti Színházat.  

A Tápiószelei Természetbarát Klub 1998-ban jogelőd nélkül 
megalakult civil szerveződés. Fő feladatának tekinti túrák szer-
vezését, épített és természeti értékeink megóvását nemcsak 
Tápiószelén, hanem a közvetlen környezetében a Tápió-vidéken 
is.  Az 1999-ben, KINCSEM születésének 125. évfordulója 
alkalmából országos kiírásban először  meghirdetett gyalogos 
teljesítménytúrájukat azóta minden évben nagy sikerrel meg-
rendezik, és erre tanulóink előszeretettel nagy létszámban szok-
tak jelentkezni. Az idei már-már nyáriasnak mondható idő és a 
körültekintő , alapos gyakorlott szervezés sok diákot , tanárt és 
szülőt csalt ki a természetbe.  

Minden idők egyik legfantasztikusabb régészeti feltárása 
Tutanhamon kincse. Először láthattuk Magyarországon a leg-
teljesebb utazó egyiptomi kiállítást. A szervezőknek sikerült az 
audiovizuális hatásokat, a kiállított tárgyak pompáját és az oktató 
jelleget úgy összehangolnia, hogy egy pillanatig sem unatkozhat-
tunk. Egy regényhez hasonlóan élhettük meg  lelkes kis csapa-
tunkkal az izgalmas ásatás történetét. 

Tápiószele város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a sze-
lektív hulladék gyűjtésre. Ehhez kapcsolódóan iskolánkban 
hagyomány, hogy egy évben kétszer is papír és fém hulladékot 
gyűjtünk. Intézményünk munkarendjéhez alkalmazkodva ez 
most csak jelentős szülői segítséggel valósulhatott meg. Szeret-
nénk megköszönni a mérésben, a pakolásban való közreműködé-
süket, amivel az osztálypénzek gyarapításához járultak. Rendsze-
resen hathatós támogatást kapunk a Seminis cégtől, köszönjük, 
hogy felgyülemlett papírhulladékaikat nekünk ajánlották fel.  

A kiemelt nagyobb iskolai megmozdulások mellett, heti rend-
szerességgel működik Faragó Sándor segítségével a sakk szak-
kör, Molnár János kollégám szakszerű tanítása mellett az úszás 
oktatása és minden délelőtt a napközis tanulók sokszínű, játé-
kos foglakoztatása. 

Récsi László 
iskolai szabadidő szervező 

Szabadidős tevékenységek az iskolában 

Madárbarát Iskola 
 
Március hónapban a Magyar Madártani Egyesület felhí-

vására csatlakoztunk a címben jelölt mozgalomhoz. Az 
egyesület kókai csoportjának munkatársai, Kertész László 

vezetésével ki is helyeztek néhány odút és itatót az udvaron, 
a kert fáin.  

Reméljük, elfogadják lakhelyül a kis ínségesek, és  felne-
velnek nálunk néhány fészekaljnyi fiókát.  

Hulladékból hasznosat! 
 

A környezeti problémák sokasodásával ma már az isko-
la egyik kiemelt feladata a környezettudatos magatartás 
kialakítása. 

Célunk a környezeti ismeretek, a környezeti problémák 
megoldásához szükséges készségek, a környezethez fűződő 
érzelmi viszonyulások és értékek pedagógiai eszközökkel 
történő formálása. 

A diákönkormányzat által szervezett őszi-tavaszi hulla-
dékgyűjtő akciók, a Föld napja, a Madarak és fák napja 
élményekben, cselekvésekben gazdag programjai a környe-
zet megóvásának fontosságára hívják fel a figyelmet évről – 
évre iskolánkban. 

Legutóbb az „ÖKOVÍZ” Kft. által meghirdetett 
„Hulladékból hasznosat 2010” elnevezésű pályázaton vet-
tünk részt, ahol Rubint Kinga és Tajti Anna 6. a osztályos 
tanulók által készített pályamunka egyéni első helyezést ért 
el. Köszönjük Badenszkiné Lesták Zsuzsanna tanárnő segít-
ségét! 

Közös összefogásra, környezetvédő-magatartásra és 
tevékenységre van szükség környezetünk további károsítá-
sának megakadályozására. 

Némedi Tamásné 
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A TÁMOP 3.1.4 "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 
hozzáférés - Innovatív intézményekben" c. pályázatunk 
gyakorlatáról 

2009. szeptember 01-től óvodánkban, 2 óvodai csoportban (a 
Napraforgó középső-és a Napsugár nagycsoportban) került beve-
zetésre a kompetencia alapú programcsomag. Ősszel továbbkép-
zésen vettünk részt, amely során megismerkedtünk a kompeten-
cia alapú óvodai oktatási programcsomag alkalmazásával, annak 
elméleti és gyakorlati szakmai hátterével. A tanév során a testü-
let többi tagja is részt vett ( és vesz) továbbképzéseken, ami szo-
rosan kapcsolódik a programcsomag adaptálásához. Mit is jelent 
valójában a kompetencia-alapú óvodai program? 

 Magába foglalja azokat a módszereket, eljárásokat, amelyek a 
kisgyerek képességeit-idegen szóval kompetenciáit-sokoldalúan 
fejlesztik, és alkalmassá teszik őt az egész életen tartó tanulásra, 
ismeretszerzésre. A kompetencia-alapú program az egyénre sza-
bott képességfejlesztést helyezi a középpontba, hangsúlyozza a 
tevékenykedtetések közben megszerzett ismeretek fontosságát, a 
mikrocsoportos tapasztalatszerzést természetes élethelyzetekben. 
Fontos, hogy a gyermek maga tapasztalja meg a világ dolgait, ő 
maga próbálja ki, eközben pedig gondolkodjon. Ha olyan dol-
gokról beszélgetünk, amelyekhez személyes tapasztalat is köti 
őket, akkor a hang és a szó nem veszik el, az együtt látott, hallott 
és esetleg megtapogatott esemény mélyebben beépül a kisgyerek 
gondolkodásába, ismeretkészletébe. Mi helyszínre megyünk, 
megnézzük, megfogjuk, kipróbáljuk, megismerjük a gyerekeket 
érdeklő dolgokat, eközben jut idő a gyakorlásra, a tapasztalatok 
egyéni beérésére.  Az elméleti megközelítések már eddig is éltek 
az óvodai gyakorlatban, ám az új program elemeinek beillesztése 
új szervezési módokat, több előkészületet és sokkal több írásbeli 
dokumentációt jelent nap, mint nap. A hagyományos négy évsza-
kos elrendezés helyett a négy őselem (Levegő, Tűz, Víz, Föld) 
köré csoportosítjuk a tevékenységeket. A kompetencia-alapú 
nevelés a négy őselemre épít. A tűz témakörben kukoricát pat-
togtattunk, mézeskalácsot sütöttünk, só-liszt gyurma süteményt 
sütöttünk. Eközben a tűz nemcsak mint barátunk, de mint ve-
szélyforrás is szerepelt. A gyerekek nagyon tájékozottak voltak a 
balesetvédelemmel foglalkozó foglalkozások során. Átvitt érte-
lemben is foglalkoztunk a tűzzel: a tűz melege a szeretet, a szív 
melege is egyben,ez kapott hangsúlyt karácsonykor,advent idő-
szakában. Nagyon aktuális a család szerepének hangsúlyozása, a 
csoporthoz, az óvodához, a helyi közösséghez való tartozás tuda-
tosítása. Nagyon fontos már ebben a korban beszélni arról, hogy 
kik vagyunk, hová tartozunk. Szülőföldünket a néphagyomány-
okon keresztül tudjuk leginkább közel vinni a kisgyerekhez, 
ezért fontos a népi mondókák, munkálatok. A gyerekekkel kuko-

ricát morzsoltunk, csuhé babát és terménybábokat készítettünk 
stb. Januártól a „víz” témakörrel foglalkoztunk, akváriumot és 
halacskákat vettünk a csoportba, akiket azóta is folyamatosan 
gondozunk, márciusban pedig békákat mentettünk Farmoson. 
(Nagyon sok fénykép készült a még  megvalósult tevékenysé-
gekről, ezeket a fotókat az óvoda honlapján meg lehet tekinteni.) 

Igyekszünk sokféle módon megközelíteni a témát, sokat kísér-
letezünk, felfedezzük a világot. Így is nevezzük: a külső világ 
tevékeny megismerése. A többi nevelési terület is szorosan kap-
csolódik az adott témához. A vizuális nevelés , az irodalmi neve-
lés –benne a mindennapi mese-, a zenei nevelés, a matematikai 
tapasztalatok gyűjtése, az anyanyelvi nevelés, a játékos mozgás-
fejlesztés mind kapcsolódik a fő témához, így komplexen hat a 
kisgyermek készségeire, képességeire, fejleszti személyiségét. 
Tapasztalás, átélés, kipróbálás, a helyszínen való vizsgálódás a 
legfőbb megoldásaink abban, hogy tapasztalatokhoz juttassuk a 
gyermeket. Sokat kérdezünk, következtetünk, mindezt kis cso-
portokban, kötetlenül. Hagyunk időt a gyermeknek elmélyülni a 
témában saját érettségének, érdeklődésének megfelelően. Jut idő  
ismétlésre, megállásra, ha egy-egy téma vagy a gyerekcsoport 
úgy kívánja. Differenciálunk, figyelembe vesszük a gyerek egyé-
ni sajátosságait, rugalmasan kezeljük a helyzeteket. Eközben 
önállóságra és gondolkodásra is buzdítjuk őket. Legfontosabb a 
közösségben szerzett tapasztalat, mert eközben megtanulnak 
alkalmazkodni. Igyekszünk minden kisgyereknek a neki megfe-
lelő szintű tevékenységet felkínálni, amely őt a leginkább fejlesz-
ti, sikerélményhez juttatja. 

 Az óvodai csoportok eddig is a Kompetencia- alapú óvodai 
program szellemiségében dolgoztak. Túl nagy különbség nincs a 
helyi óvodai program szerint dolgozó csoportok között, és a 
kompetencia – alapú programmal működő óvodai csoportok 
között. Talán annyi csak, hogy a sok természet közeli tapasztalat-
szerzés, a sok fejlesztő tevékenység során  érettebb –és rövid 
távú reményeink szerint iskolára érettebb- gyerekek lesznek az 
idejárók. A tanulás nem ér véget az iskola befejeztével, hiszen 
világunk is erre adja sorra a példát, rugalmasan kell kezelnünk a 
felénk támasztott munkaerő-piaci igényeket, ezeknek megfelelő-
en képessé kell válnunk a változni tudásra, az életen átívelő tanu-
lásra. Ha kisgyerekkorban ehhez letesszük az alapokat, alkalmaz-
ható tudást, ismeretet szereznek gyerekeink, talán könnyebben 
veszik az akadályokat felnőttként is. 
 
Kissné Szentpéteri Ildikó  Szabóné Récsi Erika 
     Óvodapedagógus  Óvodapedagógus 

Kompetencia-alapú nevelés az óvodánkban 

OVI HÍREK 
JÓTÉKONYSÁGI BÁL 

 
Jó hangulatú Jótékonysági bált tartot-

tunk 2010. február 20-án a Művelődési 
Házban. Sokan segítettek munkájukkal, 
adományaikkal,  ezúton is köszönjük szé-
pen. A bál bevételéből 157.000,- Ft össze-

get fedett terasz építésére szeretnénk fordí-
tani, ahol a gyermekek rossz idő esetén 
levegőzhetnek, mozoghatnak.  

2010. március 27-én megtartottuk az 
immár 10 éve folyamatosan nagy sikerrel 
megrendezésre kerülő Családi Napunkat, 
mely  bevételéből -  70.000,- Ft összegből  
- kerti padokat szeretnénk vásárolni.  

Köszönet 
 

Köszönjük 
Tokajiné Kovács 

Erzsébet  

anyukának a sok se-
gítségét az óvodai jel-
mezek elkészítéséért, 

megvarrásáért. 

NYERTES PÁLYÁZAT 
 

Óvodánk „Napsugár” csoportja,  
az ÖKOVIZ Kft által meghirdetett  

„Hulladékból hasznosat 2010” c. pályázatán intézményi szinten I. helyezést,  
egyéni szinten  Sipos Tamás különdíjat, Terék Mira  III. helyezést ért el. 

Értékes tárgyjutalomban, illetve pénzjutalomban is részesültünk. 
Köszönjük a szülők aktív közreműködését. 
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A Nagykátai Rendőrkapitányság ve-

zetője Zajacz Ágnes r.alezredes az aláb-
biakban számol be kapitányságunk 
2009. évi eredményeiről: 

A Nagykátai Rendőrkapitányság ille-
tékességi területén a tavalyi évben 
1659537 bűncselekmény vált ismertté, 
mely az előző év hasonló időszakához 
képest 807–14 7,9 %-os emelkedett 
csökkenés.  

A bűnözés struktúráját tekintve az 
előző évekhez képest lényegi változás 
nem történt, a vagyon elleni bűncselek-
mények  az összbűnözés 2/371.5 %-át 
teszik ki.  

A vagyon elleni bűncselekmények 
felderítésében a Pest megyei átlag körül 
teljesített kapitányságunk ( lopások ese-
tén 22,54 csökkent nyomozás eredmé-
nyességi felderítési mutatónk  
22.913,16 % (megyei átlag 18.247,54 
%) , betöréses lopások 554 482 nyomo-
zás eredményességi mutatónk felderítési 
mutatónk 21127,27%                                                                                               
(megyei átlag 10 2915,91 %) ) 

A tavalyi évben több eredményes 
felderítésünk volt sorozatosan elkövetett  
betöréses lopások  ügyében, amelyeknek 
a feldolgozása folyamatban van.  

2009. évben felderítési mutatónk 8,62 
% (megyei átlag 24,25 %)  

10 esetben történt a közhangulatra, és 
a lakosság biztonságérzetére erősen be-
folyásoló rablás bűncselekménye terü-
letünkön. Ebben a kategóriában, a csök-
kent nyomozás eredményességi muta-
tónk felderítési mutatónk 10080 %   
(megyei átlag 46,12 %). 

A gépkocsi lopások száma az előző 
évihez viszonyítottan nem emelkedett 
hanem csökkent (12-11-ről 8-ra), felde-
rítési eredményességünk 27,27 %-a kö-
zel 11 %-os (10,99 %)  megyei átlagnál 
lényegesen jobb. Továbbra is töreked-
tünk a megelőzésre nagy hangsúlyt fek-
tetni (piacok, vásárok, strandok, illetve 
olyan helyek, ahol nagyobb gépjármű 
megjelenésre lehet számítani) a helyi 
civilszervezetek bevonásával, illetve a 
rendőri erők közterületi jelenlétével. 

Kármegtérülési mutatónk 5,9 %-ról 
17,5 %-ra emelkedett, mely igen örven-
detes, ugyanis azt jelenti, hogy a kollé-
gáknak sikerült az eltulajdonított tár-
gyak egy bizonyos részét lefoglalni és 
visszaszolgáltatni a sértettek részére.  

Ebben a bűncselekmény kategóriában 
lényeges csökkenés tapasztalható, 1322-
ről 1050-re csökkent a vagyon elleni 
bűncselekmények száma. Sajnos nem 
minden kategóriában mondhatjuk el a 
csökkenést. 

A személy elleni bűncselekmények 
száma szintén emelkedett, ennek fő oka, 
hogy  a Btk. módosítással 2008. január 

1-jén hatályba lépett a zaklatás bűncse-
lekmény.  

A közrend elleni bűncselekmények 
számában 19,1730 változás nem történt.  

A közrend elleni bűncselekmények 
kategóriájába tartoznak az okirat hamisí-
tások, mint például a vasúti bérlethami-
sítások is. Többször tapasztaltuk az el-
múlt évben, hogy a gazdasági helyzet 
romlása miatt az ingázók munkába járási 
költségeit a cégek nem vállalják át, így 
sokan hamis, vagy hamisított bérlet, 
illetve kedvezményre jogosító igazol-
vány felhasználásával utaznak, és így 
követik  el a bűncselekményt.   

Közlekedésrendészeti mutatók szá-
mainak alakulásában az elmúlt évben 
javulás mutatkozott. Illetékességi terüle-
tünkön a tavalyi évben bekövetkezett 
személyi sérüléssel járó balesetek száma 
11295, amely az előző évhez képest 
125-105%-os csökkenést jelent, azonban 
a  halálos eredményű közlekedési bal-
esetek száma terén 93-ról 35-re csök-
kent. A súlyos sérüléssel járó balesetek 
száma 18 %-kal, míg a könnyű sérülés-
sel járó balesetek száma  15 %-kal csök-
kent.  

Az anyagi káros balesetek számában 
lényeges visszaesés tapasztalható 
218114-róől 11401-re.  

A mutatónk javulásában szerepet 
játszik az , hogy gyakran működik terü-
letünkön a balesetek kedvező alakulásá-
nál nagy szerepe volt, hogy mintegy hat 
havi időtartamra – folyamatosan – a 
sebességmérő készüléket a Rendészeti 
Igazgató Úr utasítása alapján üzemeltet-
hettük sebességmérő készülék, amelyet 
a Nagykőrösi Rendőrkapitánysággal 
üzemeltetjük közösen két-három heti 
váltással.  

KÉREM A GAZDASÁGI IGAZGATÓ 
ÚR SEGÍTSÉGÉT, TÁMOGATÁSÁT, HA 
LEHETŐSÉG LENNE RÁ, HOGY KAPI-
TÁNYSÁGUNK IS RENDELKEZZEN 
ILYEN KÉSZÜLÉKKEL. 

A közlekedési balesetek esetében az 
ittasság, mint másodlagos ok továbbra is 
jelentős szerepet töltött be,  a balesetek 
1796,1 %-át ittasan követték el 

Az elmúlt évben ezen a területen 
visszaesés következett be, ugyanis a 125 
személyi sérüléses balesetnél 23 esetben  
ittasság volt megállapítható, mely a bal-
esetek 18,4 %-át tették ki. Be kell azon-
ban őszintén vallanunk, hogy a tavalyi 
évi visszaesésnél  a 2008. május l-i ha-
tállyal bevezetett objektív felelősségnek 
mindenképpen szerepe volt. Ugyanez 
mondható el a gyorsított eljárások tekin-
tetében is, hiszen az ittas járművezetéses 
ügyekben jelentősen csökkent, 109 eset-
ben tudtuk gyorsított eljárás keretén 
belül a bíróság elé állítás jogintézményét 
alkalmazni.  

Ugyanis a jogszabályváltozás a közle-
kedésben résztvevőket a közlekedési 
normák maradéktalan betartására ösztö-
nözte. 

Bűn- és baleset megelőzés:  
Bűnmegelőzési céllal több alkalom-

mal adtunk közre felhívásokat a helyi 
újságokban, egy-egy példaértékű eset 
közreadásával hívtuk fel a figyelmet 
arra, hogy hogyan kerüljék el azt, hogy 
bűncselekmények áldozataivá váljanak 
(pl. temetői lopások).  Nyugdíjas klu-
bokban tartottunk előadásokat, amely-
nek célja, hogy az időskorúak figyelmét 
felhívjuk arra, hogy idegen személyeket 
csak nagyon körültekintően engedjenek 
be a lakásukba,  kiszűrve ezzel az  „ál 
hivatalos személynek” magukat kiadó 
elkövetőket. 

Kapitányságunkon 1993. óta működő 
Baleset-megelőzési Bizottság aktív köz-
reműködésével a helyes közlekedésre 
nevelés, illetve a közlekedési kultúránk 
javítása érdekében szakmai második 
motoros napot szerveztünk, immár har-
madik alkalommal.  

Az iskolás korúak részére kerékpáros 
ügyességi versenyeket, KRESZ vetélke-
dőket tartottunk, mintegy 150-200 fő 
érdeklődő volt. 

2008-ban meghirdettük a Tápió-vidék 
általános iskoláiban a „Közlekedj Mes-
terfokon” elnevezésű 3 fordulós vetélke-
dő sorozatot, melyet a nagy érdeklődés-
re való tekintettel tovább folytatunk. 

Az oktatási intézményekkel történő 
szorosabb együttműködés érdekében 
több  iskolában került kinevezésre  
„Iskola rendőre”, akik folyamatosan 
tartják a kapcsolatot a területükön lévő 
általános iskolák pedagógusaival, illető-
leg a diákokkal.  

2010. évben a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság által meghatározottak 
alapján kiemelt figyelmet fordítunk az 
időskorúak sérelmére elkövetett erősza-
kos bűncselekmények visszaszorítására, 
továbbá a lakosság szubjektív biztonság-
érzetének javítására, ezért hetente  tar-
tunk fokozott ellenőrzést  településein-
ken.  

Feladataink teljesítéséhez, továbbra is 
kérjük a lakosság segítségét, hiszen a  
rendőrség munkáját nagyban segítheti 
egy „szemfüles szomszéd”, aki felírta az 
idegen autó rendszámát, megfigyelte az 
azzal közlekedő személyeket, és az ész-
lelést követően gyorsan értesíti a rendőr-
séget. Ezen információk nagyban segítik 
a rendőrség munkáját, és növelik a bűn-
cselekmény felderítésének esélyét. 

A rendőrséget az alábbi telefonszám-
okon érhetik el: 

29-440-004  29-440-008 
ingyenesen hívható: 107, 112. 

Tisztelt Lakosság!  
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FELHIVÁS! 
 
A Tápiószelei Művelődési Ház felhívást intéz az 
intézmények, klubok, civilszervezetek, baráti vagy 
családi társaságok felé, hogy 
 

2010. május 1-jén a Népkertben, 
a tápiószelei MAJÁLISON 

 
megrendezésre kerülő főző versenyre nevezzenek 

be. 
 

Az ARANY FAKANÁL díj 
elnyerése és a jó hangulat megteremtése a cél. 

 
A zsűri elnöke: Koós János, énekes 

 
A főzéshez Önöknek kell biztosítani a nyersanyagot és 
a felszerelést. 
A helyi tűzoltósággal, kijelölt helyen lehet tüzet rakni! 
Kérem, nevezzenek, és döntésükről értesítsenek 2010. 
április 28-ig! 
 
Telefon:  06 53 381 232  
 06 20 387 85 44 
Tisztelettel:  

Urbán Mária 

SZELEI FIÚK ÉVFORDULÓJA 
ROMA KI MIT TUD  

KATEGÓRIÁK:  
TÁNC: 

5-20 éves korig. 
Néptánc, latin, szamba, rumba hastánc, break, stb. 

Időtartam egyéni számokban 3 perc, csoportoknál 6 perc 
Nevezési díj: egyéni 250.-Ft, csoportoknak 500.-Ft 

 
ZENE: 

5-20 éves korig 
A hangszereket a fellépőnek kell biztosítani 

Számok időtartama 3 perc 
Nevezési díj: 500.-Ft  

HELYSZÍN: 
Tápiószelei Művelődési Ház 

2010. április 24. 15 óra  
DÍJAZÁS: 

I. II. III. helyezetteknek emléklap és ajándékcsomag. 
A győztesek emléktárgyat is kapnak.   

SZERVEZŐK: 
Virág Benjámin, Raffael Móni, Urbán Mária  

Nevezést a nevezési díj befizetésével 2010. április 20-ig 
kell leadni a szervezőknél, vagy a művelődési házban. 

         A vetélkedőt a megalakulásuk első éves évfordulóját 
ünneplő Szelei Fiúk 1 órás gála műsora zárja. 

 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

CSALÁDI NAP 
TÁPIÓSZELE 2010 MÁJUS 29 

MŰVELŐDÉSI HÁZ 
 

13:30 óra Óvodások bemutatója 
14 óra Dudi, a lufihajtogató bohóc műsora 
15-17 óra ÜGYESSÉGI VETÉLKEDŐK 
 
diótörő, gólyalábazás, zsákbanfutás, palacsintaevő verseny, 
hordós ügyességi, deszkasielés, kerékpáros ügyességi ver-

seny, motoroztatás és még sok vetélkedők kicsiknek-
nagyoknak. 

KARAOKE 
JÁTSZÓHÁZ 

 origami, gyöngyfűzés, játék a textilekkel és még sok egyéb 
ARCFESTÉS 

 
17-18 óra Tánc és divatbemutató a HDS közreműködésével 
18-19 óra KARAOKE 
19-20 óra Kerékpáros-motoros ügyességi verseny 
            Tűzoltó bemutató 
            Küzdősportok bemutatói 
21 óra DOGS zenekar két órás élő koncertje /P- Mobil, Be-
atrice, Piramis, Dinamit, Omega, H.B.B, EDDA számokat 
adnak elő. 

 
Kísérő program: Veterán motor és autó kiállítás 

                            Hüllő kiállítás  
A két kísérő program és az arcfestés belépődíjas,  

a rendezvény többi része ingyenes! 
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ERKEL BICENTENÁRIUM   
1810-2010  

2010 -ben ünnepeljük a Himnusz zeneszerzője szüle-
tésének 200. évfordulóját, illetve jövőre lesz 165. évfor-
dulója annak, hogy a zeneszerző megnyerte a Himnusz 
megzenésítésére kiírt pályázatot. 

Erkel Ferenc a 19. századi magyar zenekultúra vezető 
egyénisége, a verbunkos muzsikára épülő magyar nemzeti 
opera megteremtője. Zeneszerző, karmester, zongoramű-
vész és pedagógus egy személyben, a sokoldalú romantikus 
művész megtestesítője. 

A Nemzeti Évfordulók Titkársága Erkel évnek nyilvání-
totta a 2010-es évet. 

A művelődési ház évek óta megemlékezik nemzetünk 
nagyjairól, akik tiszteletére emlékévet neveznek ki. 

2010. június 5-én, szombaton 15 órakor Erkel Ferenc 
életéről, munkásságáról, műveiről vetélkedőt hirdetünk. 

Várjuk a klubok, civilszervezetek, baráti társaságok, 
munkahelyi közösségek és iskolai csapatok nevezését! 

Szórakozzunk, játékosan tanuljunk! 
A vetélkedő után Erkel Ferenc kortársára a művelődési 

ház leendő névadójára Simonffy Kálmánra emlékezünk. 
Korhű díszletekkel berendezett „csárdába” hívjuk Önöket, 
ahol étel ital fogyasztása mellett, hallgathatják Simonffy 
Kálmán dalait, nótáit és élete történetét a Simon Marcsa 
Színjátszó Kör előadásában „Egy estém falumban” cím-
mel. 

A Tápiószelei Színjátszó Társulat hírei 
 
Decemberben mutattuk be az itthoni közönségnek Tű, cérna, 

pénzesláda című darabunkat. Urbán Mária Művelődési Ház ve-
zető asszonynak köszönjük a felkészülés során nyújtott segítsé-
gét. 

Fantasztikus közönségre leltünk a bemutatón, sokat nevettek, 
tapsoltak, bizonyítván ezzel, hogy a darab közvetítette gondola-
tok értő fülekre, szívekre leltek – nem kis örömünkre. 

Március 20-án Jászberényben, március 27-én Farmoson lép-
tünk fel. Azt hiszem, az utólagos vélemények alapján joggal 
mondhatom: játékunk sikert aratott. Nekünk azonban nem csak a 
szerepek megformálása jelentett kihívást, a díszletet, kellékeket 
utaztatni sem volt egyszerű. Frissen elkészített paravánjainkhoz, 
a régi varrógépekhez, vasalódeszkákhoz, a rengeteg egyéb kel-
lékhez rendkívül nagy segítség volt, hogy Bálint Sándor nem 
sajnálva idejét, autóján segített mindkétszer elfurikáztatni a sok-
sok holmit. Kis karavánunk, a kisteherautó és még öt személy-
gépkocsi, mint valami vándorszínház indult útnak mind a két 
alkalommal. (Egyébként annyi mindent gyűjtöttünk már össze 
ehhez a színdarabhoz, hogy az április 17-i előadásra szintén így 
kell majd bevándorolnunk a Művelődési Házba is, mert az már 
mégsem járja, hogy az itteni közönség ne ugyanazt a színpadké-
pet kapja, mint a berényi vagy a farmosi?!) 

A darabról szándékosan nem is árulok most el semmit, mert 
aki látta, nem hallana újat, aki pedig nem, jöjjön el és nézze meg, 
mert érdemes! Inkább azzal a gondolattal zárnám ezt a kis visz-
szaemlékezést, amit a jászberényi előadás előtt mondtam a ripor-
ternek, arra kérdésre, hogy miért foglalkozunk színjátszással, és 
mit szeretnénk ezzel elérni. 

Mindenki rájön egyszer (ki előbb, ki később), hogy a világot 
– bárhogy szeretnénk is – nem tudjuk megváltani. Lehetősé-
günk szerint viszont szebbé tehetjük, ha csak egy órácskára is. 
Nekünk is ez a célunk. Színpadra vinni az élet egy szeletkéjét, 
olyan megoldásokat keresni a kitalált történet problémáira, 
amelyek talán a való életben is pontot tehetnének a dolgok vé-
gére.   

Szeretettel várunk minden érdeklődőt április 17-én 17 
órára a Tápiószelei Művelődési Házba, akik már látták ezt a 
produkciót, őket is, mert bizony december óta sokat alakult, fej-
lődött! 

Ragadjunk együtt tűt és cérnát, nyissuk ki a pénzesládát!  
Katonáné Barna Zsuzsa 

Tápiószelei Színjátszó Társulat 

Óriási siker! 
Márciusban két alkalommal járt nálunk, a tápiószelei Műve-

lődési Házban, Tabáni István , a Csillag születik győztese. A 
nagy népszerűségnek örvendő új sztár kedvéért a tápiószelei 
közönség mellett Budapestről, Szolnokról, Kecskemétről, Ceg-
lédről és a Tápiómente számos településéről érkeztek vendé-
gek. Közel 500 ember volt a két rendezvényen. 

A második fellépésnél, március 21-én a sztár autója lerob-
bant így másfél óra késéssel kezdte el a fellépését, a közönség-
től elnézést kért és a már ismert számok után kárpótlásul, már 
zenei alap nélkül énekelt egy ráadást csak úgy, mint a segítsé-
gére siető Varga Viktor a Csillag születik másik sztárja. A 
műsoron kívüli, zenei alap nélküli produkciókat a kitartó és 
lelkes közönség vastapssal kísérte. 

Izgalmakkal teli, de szép este volt. 
Köszönettel tartozom a közönségnek, /akik egy-két ember 

kivételével/ tolerálták a kialakult helyzetet, amiről senki nem 
tehetett. 

Köszönettel tartozom a ceglédi HangTÁRsulat tagjainak, 
akik műsorukat megduplázták, hogy a közönséget szórakoztas-
sák, amíg megérkezett Tabáni István. 

Köszönöm Jónás Zoltánnak, aki autóba ült és robogott az 
M5-ös 36-os kilométeréhez, hogy mielőbb idehozza az 
énekest. 

Ebben az évben több, a Csillag születik című műsorban 
megismert sztárral fog találkozni még a szelei közönség. 

 
Urbán Mária  

MEGHÍVÓ  
Szeretettel hívunk mindenkit  

2010. április 17-én délután  
17 órára, 

a tápiószelei Művelődési Házba, hogy tekintse  
meg legutóbbi színdarabunkat, melyet karácsony előtt 

mutattunk be itthon – nagy sikerrel. 
Katonáné Barna Zsuzsa:  
Tű, cérna, pénzesláda  

című színdarabja körülbelül 105-110 perc.  
(A két felvonás között rövid szünettel.) 

Alkotó közösségünk, a Tápiószelei Színjátszó 
Társulat hosszú hónapokig tanulta a darabot, 
melyben legtöbbször vidám, olykor nagyon is 

komoly gondolatok során kutatjuk a választ néhány 
nagyon is hétköznapi kérdésre: 

Egy-egy szó, cselekedet kihathat-e egész életünkre, 
vagy van mód változtatásra? 

Tényleg igaz, hogy sokszor annyira keresünk 
dolgokat, érzéseket, embereket, hogy nem vesszük 

észre, ami a szemünk előtt van? 
Vajon hajlandóak vagyunk-e meghallani másokat is 

önmagunkon kívül a hétköznapokban? 
Vajon képesek lehetünk-e többre, mint amit mások 
gondolnak rólunk? S vajon az a legfontosabb, amit 

MÁSOK mondanak ránk? 
Igazán érdemes velünk tölteni  

a hétvégéből egy kis időt!  
Reméljük Önök is így gondolják  

majd az előadás után! 
Szereplők: Ali Attila, Barna Szabina, Borsos László, Józsa 

Gábor, Katona Krisztián, Katona Krisztián J., Katona Kriszti, 
Kiss Anikó, Kiss Eszter, Kovács-Benkó Éva, Szalóki 

Sándorné, Szalóki Réka, Szegedi Kinga, Topp Ferenc. 
Tápiószelei Színjátszó Társulat 
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„A természet kegyetlen tanító, és csak két osztályzatot ismer.  
 Az egyik az élet, a másik a halál.” 

Fekete István 
 
Február hónapban elhunytak 
 id. Vágány János  81 évet élt 
 

özv.Mezei Istvánné /Balázs Terézia/  80 évet élt 
 

özv. Nygy-György Sándorné / Nagy Anna/  64 évet élt 
 

Március hónapban elhunytak 
özv. Gyarmati István  80 évet élt 
 

Kanyó Árpád  48 évet élt 
 

özv. Adamecz Jánosné /Monori Gizella/  70 évet élt 
 

/ Egedi Gizella/ 
 

özv. Pikán Sándorné / Makó Julianna/   67 évet élt 
Túróczi László  57 évet élt 

 

Emléküket megőrizzük! 

A hepatitis vírusok a kórokozók azon csoportját képezik, amelyek 
a májsejteket támadják meg. Több féle vírust lehet megkülönböztet-
ni, ezeket a felfedezésük időrendje szerint a megjegyezhetőség meg-
könnyítése végett a kutatók A-G betűkkel jelölték meg. A különböző 
vírusok közül elsődlegesen a legkönnyebben terjedő és járványokat 
okozó A-vírusra szeretném a figyelmet felhívni. A krónikus májbe-
tegség, s az ezzel kapcsolatos más súlyos következmények lehetősé-
ge és az elterjedtségük miatt a B illetve a C vírus is óriási jelentősé-
gű. Az A vírus okozta hepatitis fertőzés enterális (gyomor-
bélrendszer) úton jön létre, azaz szájon keresztül. A vírus a fertőzött 
ember székletével a környezetbe kerül, ahol sokáig életképes marad, 
majd valamilyen szennyezett közeg közvetítésével más emberekre is 
átterjed. Ilyen lehet az étel, ital, tárgyak, emberi kéz, csatorna, sza-
bad vizek. A vírus lappangási ideje általában 15 és 50 nap közé tehe-
tő. A megbetegedés fontosabb tünetei: a hirtelen kezdet, néhány 
napig tartó láz, elesettség, étvágytalanság, rossz közérzet, hányinger, 
hányás, fogyás, ízületi fájdalom, sötétbarna vizelet- és világos színű 
székletürítés is előfordulhat. A betegség leggyakrabban tünetmente-
sen, sárgaság nélkül zajlik le, de a tünetmentes betegek is fertőző 

forrásnak tekinthetők. A beteg a lappangási idő második felétől fer-
tőz, majd a sárgaság megjelenése után (sárga színűvé válik a bőr és a 
szemek fehérjéje) a vírusürítés megszűnik. A fertőzött személlyel 
szoros kapcsolatban élőket életkorra való tekintet nélkül védőoltás-
ban kell részesíteni. A fertőződést megelőzhetjük az általános 
higénés rendszabályok betartásával (kézmosás). A folyamatos 
higénés kézfertőtlenítésen kívül a fertőző beteg, illetve az őt ápoló 
személy által használt tárgyakat is fertőtlenítsük (ágyneműk, fehér-
nemű, törülköző, fürdőkád, WC, kilincsek), melyhez vírusölő 
(virucid) hatású fertőtlenítőszert kell használni. Kézfertőtlenítéshez 
pl.: Clarasept folyékony szappan, Neomagnol tabletta (1 liter vízhez 
1-2 tabletta), HiGeen kézfertőtlenítő gél, textília fertőtlenítéséhez 
Hypó, Flóraszept alkalmazható! Fertőtlenítő mosogatáshoz, takarí-
táshoz pedig 400 ml HYPO ajánlott 10 liter vízhez vagy 10 db 
Neomagnol tabletta 1 l vízhez. A betegség védőoltással megelőzhe-
tő, ez különösen ajánlott a gyermekközösségekben dolgozóknak, 
valamint olyan vidékre utazóknak, ahol rosszabbak a higéniás körül-
mények.     

ÁNTSZ Monori Nagykátai kistérségi Intézet  

Amit a fertőző májgyulladásról (Hepatitis A) tudni kell 

Sokat gondolkodtam, hogy 
is köszönjem meg az embe-
reknek, egy rövid kis szöveg-
ben, a felénk és elhunyt apu-
kám, Kanyó Árpád felé áradó 
mérhetetlen szeretetet, tiszte-
letet, együttérzést. Úgy érzem, 
méltón sajnos nem lehet. 

Már csak azért sem, mert 
közel hétszáz ember kísérte 
velünk együtt az utolsó útjára, 
2010. március 12-én, egy nap-
pal a születésnapja után, a 
Farmosi úti temetőben. 

Még azon a héten vasárnap, 
a számára oly fontos, volt 
munkahelyén, a sportcsarnok-
ban, ott ahol minden belépőt 
szeretett fogadott és Őt vi-
szont szerették, egy perces 
néma csenddel tisztelegtek 
emlékének. 

Háromévi küzdelmes beteg-
ség után, ebből az utolsó há-
rom hónapot teljesen ágyhoz 
kötötten, iszonyú szenvedés és 
mérhetetlen küzdelmek között 
is bátran, erősen, önmagához 
méltóan, egy szörnyű haláltu-
sa után, 2010. március 5-én 
reggel örökre elaludt az én 
drága Édesapukám. 

Szeretném valahogy az Ő, 
és a mi nevünkben is, minden 
egyes embernek megköszönni, 
senkit nem kiemelve, azt a sok 
segítséget, érdeklődést, aggó-
dást, az imákat, amit Apuká-
mért mondtak, a könnyeket, 
az üzeneteket. Azoknak is, 
akik velünk, sokszor éjszaka, 
vagy nappal, karácsonykor, 
szilveszterkor küzdöttek, hogy 
az Apukám életben maradhas-
son még egy kicsit. 

Köszönjük a támogatást, 
amit mi kaptunk, vagy akik-
nek egy kicsit kiönthettük a 
lelkeinket. 

Mindenkinek mindent kö-
szönünk, apukám is azt tette, 
amíg élt! 

Egy igaz jó ember volt!  
 
Köszönettel: Kanyó Mónika  

és az egész család   
Édesem, Drágám, Kincsem… 
„Örökkön-Örökké”  
szívünkben… 
Arcod, a hangod, a szavaid… 
Az ölelésed, a simogatásaid… 
„Örökkön-Örökké” bennünk 
Ott élnek. 

 
Február hónapban  

születtek: 
 
Dudás-Kovács Vanda  
 Gál Andrea és 
 Dudás-Kovács János 
 leánya  
Forgács Levente  
 Balogh Piroska és 
 Forgács Ákos fia  
Hugyi Márk  
 Szilva Ildikó és 
 Hugyi Imre fia  
Cserepkai Bence  
 Tóth Edina és 
 Cserepkai Norbert 

 fia 
Raduly Bence Noel  
 Nyíri Ilona és 
 Raduly Ödön fia 
 
Patócs Helena Veronika
 Böőr Cintia Mercédesz 
 és Patócs Balázs leánya 
 
Molnár Nóra  
 Tari Olga és 
 Molnár Zsolt leánya 
 

Március hónapban  
született: 

 
Fehér Viktor  
 Maka Margit és 
 Fehér András fia 

 

KÖNYVELÉS 
 

Regisztrált mérlegképes könyvelő vállalja egyéni  
vállalkozók, Bt-k, Kft-k teljes körű  

könyvelését, magánszemélyek  
SZJA bevallásának készítését, reális áron 

 

UNIVERSAL DESIGN Kft. 
 

2766. TÁPIÓSZELE Nagy Lajos krt. 37/a 
Polonyi Katalin.  

Telefon 06/70 291-02-96, 06/70 632-76-89 

Hosszú életet és nagyon sok boldogságot kívánunk az Újszü-
lötteknek és Szüleiknek egyaránt! 

Köszönetnyilvánítás 
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Kedves Betegek! 
 

A márciusi hónap tapasztalatai és a betegek visszajelzé-
sei alapján szeretném Önöket tájékoztatni: 

-A rendelések első fél órájában soron kívül lehet 
gyógyszert felíratni. Utána, pedig sorszám húzásával. 
Azért nem tudunk a teljes rendelés alatt soron kívül recep-
tet írni, mert a bent lévő beteg ügyeinek intézéséhez az 
orvos és a nővér odafigyelése is szükséges. A kihelyezett 
postaláda használata, csak lehetőség, azoknak, akiknek ez 
így kényelmesebb. A kiírt recepteket a rendelőben lehet 
átvenni. 

-A rendelési idő kiírását módosítottuk a hét napjaira 
lebontva, hogy jobban látható legyen. 

- Kérném Önöket, hogy osszák meg velünk tapasztala-
taikat. Név nélkül bátran írják le kéréseiket, javaslataikat, 
pozitív és negatív észrevételeiket a rendeléssel, velem és a 
nővérrel kapcsolatban. Kérem, dobják be a postaládába. 
Nagyon fontos lenne nekem, hogy lássam a betegeim véle-
ményét. 

 
Üdvözlettel és köszönettel:  

Dr. Szénási Szilvia háziorvos 
 

Nagyon eredményesen zártuk az elmúlt esztendőt. 
Terveinket túlteljesítettük. 

2010-ben is magasra tettük a mércét. Egy pályázatot 
nyertünk, melyen hagyományőrző, díszmagyar ruhát 
készítettünk. 

Új magyar táncot tanulunk, nagyon sok munkával, 
ezzel szeretnénk fellépni május 15-én a Nemzetközi 
Nyugdíjas Béketalálkozón. Városunkban 2010. március 
16-tól, Idősügyi Tanács működik. 

Február első napjaiban Kovács Ferenc polgármester 
úr tartott tájékoztatót meghívásunkra, többek között az 
iskola építéséről, és a csatornázásról. Sok kérdés merült 
fel utakról, épületekről és javaslatokat tettünk, melyek-
kel segíteni szeretnénk városunk fejlődésében és a kul-
turális élet minél színesebbé tételében. Ugyan ebben a 
hónapban Tóth Julianna jegyzőnő is vendégünk volt. 

Sok meghívásnak tettünk eleget. Újszilváson voltunk 
farsangi ünnepélyen. Rá egy hétre három helyre is hív-
tak, ugyan aznapi rendezvényre, sajnos csak egy helyen 
tudtunk eleget tenni ennek Tápiószőlősön. A mi farsan-
gunkon is itt voltak a szomszéd településekről melyet 
megtisztelt dr. Czerván György képviselő úr is, aki 
meglepetés vendégeket is hozott, Poór Péter lépett fel 
énekes társaival. 

A Kossuth parkban március 15-én a Kossuth szobor 
avatásán mi is elhelyeztünk egy koszorút a klub nevé-
ben. 

Március 29-én házi, húsvéti Ki Mit Tud-ot rendez-
tünk, Némedi Tamásné Bea tanító néni kedves közre-
működésével, Kisfaludy Béláné szervezésében. 

A leírtakból is látható, hogy nem unatkoztunk az el-
múlt időben, mindig készülünk valamire, ez ad erőt és 
ezzel élni kell. Szeretném itt is javasolni a szelei nyug-
díjasoknak, hogy jöjjenek közénk a klubba fiatalodni, 
bút-bajt feledni Szeretettel várunk minden idős embert. 
Most, hogy megalakult az Idősügyi Tanács még több 
lesz a tennivaló. 

Az április19-i hétfői klubnapunkon az egészséges 
tavaszi táplálkozás étkeiről tart előadást városunk új 
orvosa dr. Szénási Szilvia, aki már volt a vendégünk. 

Ne feledjék! Mindenkit szeretettel várunk az idei 
Nemzetközi Nyugdíjas Béketalálkozóra május 15-én. 

Itt szeretném megemlíteni, hogy 2009-ben 26.103.- 
Ft-ot kaptunk az átutalt adók 1 %-ból. 

Kérjük Tápiószele lakosságát, hogy aki teheti és tá-
mogatná klubunkat adója 1 %-ával, kérjük, segítsen! 

Címünk: Borostyán Nyugdíjas Klub Egyesület 2766. 
Tápiószele Posta út 2 

Számlaszámunk: 65200043-10004012. 
Támogatásukat előre is köszönjük! 
 
A klub nevében:  

Juhász Mihályné 
elnök 

A Borostyán Nyugdíjas Klub életéről 
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Március 15-i ünnepség és a 2010-évi kitüntettek

Iskolások ünnepi műsora Barad Sándorné Verőczey Márton díjas

A Tápiószeléért Emlékérmet 
a Tápiószele Sport Egyesület kapta

A Tápiószeléért Emléklappal kitüntetettek:

Lipák István Nyitrai Pál emléklapját felesége veszi át

Faragó Sándor Szabó László

Kossuth szobor avatása
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