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KRÓNIKA 
November 16-án a kistérségi Kulturális és sportélet 
összehangolásáról tartott 8 polgármester megbeszélést 
Tápiógyörgyén. 
November 20-án a Pest Megyei Természetbarát Klu-
bok tartották éves közgyőlésüket Tápiószelén. Nagy 
öröm volt látni és hallani, hogy a Lipák István által 
vezetett Természetbarát Klub a megye legnagyobb tag-
sággal és legtöbb programmal rendelkezı klubja. 
November 22-én Megnyitásra került az új helyére köl-
tözött Könyvtárunk. Az új iskola szárnyaként megépí-
tett rész méltó a város könyvtárához. 
November 25-én Képviselı-testületi ülés volt, ahol 
beszámolók meghallgatása mellett elfogadásra került a 
2011. évi költségvetési koncepció, a 2011. évi belsı el-
lenırzési terv. A helyi adók felülvizsgálata kapcsán a 
testület nem változtatott az adók mértékén. 
November 26-án Szemételhelyezési konzorciumi ülés 
lett volna az érintett 49 település polgármestereinek, de 

még a napirend elfogadása elıtt bezárták az ülést. Saj-
náltuk az eredménytelenséget, mert a kiszivárgott in-
formációk szerint drasztikus áremelésekre készülnek. 
Az ülés januárban kerül újra összehívásra. 
Este a magyar labdarúgásról készített kiállítás megnyi-
tója volt a Mővelıdési Házban. 
December 1-én A szennyvízberuházással kapcsolatos 
megbeszélés folyt a Fejlesztési Igazgatóságon, 
Tápiószılıs  esetleges csatlakozásáról. 
December 2-án Megbeszélés volt a jövı évi Blaskovich 
napok rendezvényérıl. 
December 3-án Védelmi Bizottsági ülést volt 
Nagykátán a belvízproblémák orvoslására. Megoldást 
a gondjainkra a Katasztrófavédelem munkatársai nem 
tudtak adni. Minden település maga szenved a belvízé-
vel. 
December 5-én Vöı Ferenc plébános úr emléktáblája 
került felavatásra a Katolikus templomban. 

Tájékoztató 
 

Cigány Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatja a Lakosságot, hogy a kisebbségi képviselık fogadó órát tartanak 
a kisebbségi irodában (Tápiószele, Hunyadi út 11.). 
A kisebbségi önkormányzat tagjai minden második héten hétfın és szerdán - ünnepnapokat kivéve – délelıtt 
9.00 – 12.00 óra között (december 13.-án (hétfın)., 15-én (szerdán), 27-én (hétfın) és december 29-én (szerdán)) 
fogadó órán várják a Lakosságot. 

Paloveczné Ézsiás Szilvia Mária 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

Az év utolsó hetei telnek. Milyen 
gyorsan elrepült ez az év is. 
Mit hozott nekünk 2010? Bizony 
rosszat is, de sok jót is. 
Folytonos küzdelem a csapadékos 
idıjárással: a lehullott csapadék 
mennyisége rekordot döntött, vízzel 
teli pincék, udvarok, kertek vannak 
víz alatt. A mélyterületekre, gyakori 
vízfolyások útjába, feltöltött náda-
sokra épített házak fokozott veszély-
ben vannak. A talajvíz szintje 3 mé-
tert emelkedett és még csak a tél ele-
jén vagyunk. 
Örülhetünk viszont a modern szép 
új iskolának, az új könyvtárnak, 
parkjainkban virító sok-sok virág-
nak. Megpihenhetünk az áruház 
elıtt, hallgatva a díszkút csobogását.  
Behúzódhatunk az esı elöl az új 
buszmegállók váróiba és rövidesen 
az egészségház új szárnyát is hasz-
nálatba vehetjük. Településünk fejlı-
dése céljainknak megfelelıen haladt 
az itt élı emberek javára. 
Széleskörő összefogás eredménye-

ként elkészült a Trianon emlékmő, 
de ugyanilyen összefogás tette lehe-
tıvé, hogy most Karácsony közeled-
tével egy csodálatos Betlehemben 
gyönyörködhetünk. 
A széleskörő összefogás az adako-
zásban is megmutatkozott, példaér-
tékő kezdeményezéssel segítettük az 
árvíz sújtotta Vadna község bajba 
jutottjait. Köszönöm minden meleg-
szívő embernek a segítségét. 
Ilyenkor karácsony közeledtén töb-
bet gondolunk a szeretteinkre, bará-
tainkra, így gondoljunk szeretettel 
erdélyi barátainkra is, testvértelepü-
lésünk Újtusnád lakosaira, kívánva 
Nekik is áldott karácsonyt. Gondol-
junk azokra is akiknek nem jut kará-
csonyfa és nem lesz bejgli az aszta-
lán, segítsük a nehéz körülmények 
között élı gyermekeket. 
Gyorsan repültek ennek az évnek a 
napjai, túl vagyunk két választáson 
mind az ország, mind Tápiószele 
megválasztotta 4 évre saját vezetıit. 
Összefogással segítsük mind telepü-

lésünket, mind országunkat, hogy az 
elénk tornyosuló akadályokat siker-
rel tudjuk venni. 
Nehéz helyzetben van az ország, 
ezért Tápiószele helyzete sem köny-
nyő. De minden nehézségen úrrá 
tudunk lenni, ha odafigyelünk egy-
másra, segítjük a bajba jutottakat. 
Sokszor elég egy jó szó, egy apró 
figyelmesség ahhoz, hogy örömet 
szerezzünk hozzátartozóinknak, 
barátainknak, vagy akár egy idegen-
nek is. Márai Sándor írta: „…
Szeretetet kapni nem lehet, mindig 
csak adni kell, ez a módja. A szere-
tetben csak élni lehet, mint a fényben 
vagy a levegıben.” 
Ez a szeretet éltessen mindnyájunkat 
az új esztendıben és adjon erıt a 
szürke hétköznapok gondjainak ba-
jainak elviseléséhez, „mert a szeretet 
mindent pótol, de a szeretetet nem 
pótolhatja semmi.” 

 
Kovács Ferenc 

December 
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Karácsony és Újév 
 
Az esztendı vége az ünnepeké! A karácsony várása nem csak a vallásos embereket érinti meg. Mindenkiben vá-
gyakozás van a családi szeretetre, az együttlétre, a Messiás várására. Ezekben a napokban felejtsük el gondjainkat 
néhány órára, és szeretet lengje be otthonainkat. Az új évvel, új remények, új feladatok érkezzenek mindenkinek, 
és sorsuk forduljon jobbra. 

Márai Sándor szavaival kívánok minden tápiószelei honfitársamnak  
békés Karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! 

 

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. (...) Tisztálkodjál belülrıl és kívülrıl. Felejts el min-
dent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betőkkel. Nézd a régie-
ket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a 
különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.” Márai Sándor 

Kovács Ferenc 
Polgármester 

Szorgos kezek munkájának eredménye, hogy ünnepi 
fényben ragyog a Béke tér. 

A fények mellett egy egyszerő építmény került felál-
lításra: egy betlehem. Hangulata meghittséget varázsolt 
a térre. 

Köszönjük elkészítıinek áldozatos munkáját, kiemel-
ten köszönjük Berényi Györgyné Sárika néninek, aki az 
alakokat elkészítette, Doktor Tibornénak, aki megvarrta 
a ruhákat, Túróczi Attilának aki a betlehem faszerkeze-
tét felépítette, Túróczi Andrásnak, aki az erdıbıl a fa-
anyagot elszállította. Köszönjük ifj. Meleg Sándornak és 
Bárány László erdésznek, akik a faanyagot nekünk aján-
dékozták 

Köszönjük a szalmát ifj. Gonda Ferencnek és köszön-
jük mindazoknak, akik közremőködtek, hogy megvaló-
síthattuk elképzelésünket, reméljük sok ember örömére. 

A betlehem méltó ünnepi átadásánál december 11-én, 
Kármán János plébános úr áldást adott a karácsonyi 

jelképre és a 7/b osztály tanulói Volák Ildikó tanárnı 
rendezésében betlehemes játékkal örvendeztette meg a 
szépszámú jelenlévıket. 

Karácsony közeleg, és nehéz szavakat találni, melyek 
a valóságnak megfelelıen tudják kifejezni érzéseinket. 
De talán most nem is szavak kellenek, hanem csodálko-
zás. Nézzük a betlehemi jelenetet és csodálkozunk rá. A 
Szeretet elsodró erejét érezhetjük. Ez a Szeretet ott fek-
szik a Kisded alakjában, a betlehemi jászolban. Azok, 
akik tudnak örülni, akiket érhetnek és érnek is vesztesé-
gek, akik küszködnek sokszor a feladataikkal, akik tud-
nak megelégedett szívvel élni, azok tudnak szeretni, és 
a szeretetet elfogadni. 

İket megérinti e szerény építmény, ık érzik a szelíd-
séget, a szeretetet, a tisztaságot, az egyszerőséget. 

 
Urbán Mária 

Ünnepi díszbe öltözött Tápiószele központja 

Településünk az elmúlt években sikerrel vett részt több 
alkalommal az EU Élelmiszersegély programban. 2010. 
évben is eredményes volt a pályázatunk, a program I. 
fordulójában kapott élelmiszereket 2010. júliusában ad-
tuk át a Lakosságnak. A program II. fordulójában ka-
pott élelmiszereket pedig 2010. december elsı napjaiban 
kapták meg a rászorulók. 
A csomagba kétféle liszt, háromféle tészta, valamint 
tésztaétel, vaníliás karika és konzerv kukorica került (az 
egyes csomagok összetétele változó az eltérı mennyi-
ségben kapott élelmiszerek miatt). Az átadás idıpontjá-
ról írásbeli értesítést kaptak az érintettek. 

A csomagot elsısorban a hátrányos szociális helyzető 
gyermeket nevelı családok, valamint azok a nyugdíja-
sok kapták, akiknek nyugdíja és egyéb forrásból szár-
mazó jövedelme a létminimumhoz közeli értéket jelent, 
a rendelkezésre álló információk (pld. életkörülményei, 
egészségi állapot stb.) alapján. 
A csomagok kiosztását a Tápiószele Székhelyő Család-
segítı és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói végezték, a 
Város Gondnokságának dolgozói segítı közremőködé-
sével. 

Tóth Julianna jegyzı 

A Központi Statisztikai Hivatal 2010. december 1. és 15. között reprezentatív mezıgazdasági összeírást 
hajt végre. Az összeírást a KSH Szegedi Igazgatósága által kiadott – pecséttel és aláírással ellátott – iga-
zolvánnyal rendelkezı számlálóbiztosok végzik. Az összeírás a kijelölt mintakörzeteket – így települé-
sünket is – érinti, ahol az összeírók az összeírásra kijelölt háztartásokat fogják felkeresni. 

 
Tóth Julianna jegyzı 

Mezıgazdasági összeírás 

EU Élelmiszersegély program, II. forduló 
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Mottó: Minden karácsonyfadísz nagyon szép, 
de talán a rubintpiros a legszebb. Tápiószele 
képzeletbeli karácsonyfáján talán a legszebben 
ragyog Tomcsányi Lászlóné Kati néni rubint dip-
lomája. 

 
Kati néni szekreterében egymásra rakva, ott vannak 

az elismerések igazolására a diplomák, s köztük az elsı, 
az 1940-es tanító-kántor-hitoktató diploma. 

 
-Kati néni! Szívbıl gratulálok a rubint diplomához! A 

hozzá vezetı útról kérdezném. 
-Hát bizony régen volt, mikor Kiskunfélegyházán a 

Miasszonyunk Iskolanıvéreknél átvehettem diplomá-
mat. 70 év telt el azóta, és a csodálatos új iskolánk avató 
ünnepségén vehettem át az ezt elismerı rubint diplo-
mát. Zárdában tanultam, azért az a sok furcsa nevő nı-
vértanár aláírás.  

1941-ben kezdetem tanítani. 46 évet tanítottam 
Tápiószelén. Elıször Haleszban, ami akkor még Szelé-
hez tartozott. Addig voltam ott, amíg megszületett Kati 
leányunk, majd rá két évre született Laci. Férjem, Laci, 
úgy gondolta maradjak otthon a gyerekekkel. Így 1951-
ben folytattam a tanítást. Akkor nem így volt ám, hogy 
csak két iskola…10 volt a faluban és egyikbıl a másikba 
mentünk többnyire kerékpárral az órák közötti szünet-
ben. 

Akkor lett igazán jó a felsı tagozatosoknak, amikor a 
szülık, gyerekek és pedagógusok felépítették a mostani 
kinézeténél jobb sorsra érdemes „emeletes” Béke úti 
iskolát. Nagy szó volt ez akkor. A „nagyváltó” színpa-
dával, a tágas folyosók, a nagy udvar… mindez sajnos 
ma már a múlté. 

 
-Mindig büszke volt Kati néni az esti iskolára. 
-1957-ben megszerveztem a Dolgozók Esti Iskoláját. 

Nagyon sokan voltak, akik nem tudták elvégezni a 
nyolc osztályt, így nagy szükség volt erre. 30 évig vezet-
tem, úgy hiszem, mindenki nagy megelégedésére. 

 
-A tanítványok? 
-Mindenféle gyereket szívbıl szerettem. Az életre 

neveltem ıket. Mintha a sajátjaim lettek volna. Mint 
sokuk osztályfınöke is, hogy ne szólják meg ıket, so-
kukkal még a késsel, villával való evést is én tanítottam 
meg. Vittem ıket külföldre is: Drezdába a képtárba, 
Velencébe… 

Nemrégen találkoztam egyik elsı tanítványommal, 
ma 80 éves. Osztályaim találkozóján nem ketten hár-
man vannak, nyolcvan százalékuk eljön, bármilyen 
messze is van. Tavaly is voltam 30 éves, és voltam 50 
éves találkozón. 

A gyerek igen különös. Úgy, mint a felnıttek egyik 
sem olyan, mint a másik. Rengeteg tényezı játszik köz-
re jellemük kialakulásában. Volt olyan, akinek már a 
szüleit is tanítottam, megismertem ıket, rajtuk keresztül 
jellemük nyitott könyv volt elıttem. Ezáltal mindig hall-
gattak rám, elfogadták tanácsaimat szülık és gyerekek 
egyaránt. 

Sosem volt problémám, nézeteltérésem a szülıkkel. 
Elismerték véleményemet, érezték, hogy csak jót akarok 
nekik. Sajnos a mai szülık egyre kevesebbet beszélget-
nek, foglalkoznak gyermekeikkel. 

 
-Hogyan él most Kati néni? 
-Sajnos egyedül, immár nagyon sok éve. Mivel so-

sem dúskáltunk az anyagiakban, így sem autó, sem 
nyaraló, a szüleimtıl örökölt házban élek. 84 éves ko-
romban még kerékpárral közlekedtem. Ma már nem 
vállalom. Szeretı gyermekeim, unokáim jelentik a bol-
dogságot. Igen sok könyvem van, sokat és szívesen ol-
vasok. 

- Szeretném még egyszer látni ezt a csodálatos elis-
merést. „ 70 éve szerzett oklevele alapján, közmegbe-
csülésre méltóan teljesítette hivatását. Elismerésül ré-
szére rubint diplomát adományozunk.” 

-Munkámat mindig nagyon sok szeretettel, szívesen 
végeztem. Ha újra kellene kezdenem, ismét pedagógus 
lennék. 

Drága Kati néni, szeretném megköszönni valameny-
nyi tanítványa, Tápiószele valamennyi lakosa nevében 
odaadó munkáját. Kérhetnék egy fényképet a cikk-
hez? /Az 1986-ban készült ballagáskori fényképen Kati 
néni a tanári asztal mögött ül. Most is olyan, mint ott: 
örök fiatal. A táblán egy Ibsen idézet töredéke, isme-
rem: 

„Gyönyörő, ha az ember célba lát, 
S eléri azt, tőzön-vízen át” 

 
Köszönöm a beszélgetést! 

Faragó Sándor 

Közöttünk él 
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Mindenszentek és halottak napja elıtti hetekben 
örvendetes változásokat tapasztaltunk a temetık-
ben, különösen a Györgyei úton. Nagy erıvel folyt 
a küzdelem az elhatalmasodó bozót ellen. 

A Falugondnokság – ma Városgondnokság – felhasz-
nálva a közmunkások áldásos tevékenységét, a korábbi 
években is ünnepek elıtt felvállalta ezt a feladatot. Ilyen 
mérető és hatású akciónak azonban, mint ezen az 
ıszön, elıször vagyunk tanúi. 

Egy tavasszal összehívott közösségi fórumon remé-
nyek ébredtek bennem a kedvezı változást illetıen, 
amikor Kovács Ferenc polgármester úr kinyilvánította 
véleményét, mi szerint túl kell lépni a „kinek a köteles-
sége?” meddı vitán, és fel kell venni a kapcsolatot a 
tulajdonosokkal a kialakult áldatlan állapot megszünte-
tése érdekében. 

Ezen a településen, ahol annyi szépség és maradandó 
értéket képviselı dolog születik közösségi és egyéni 
kezdeményezésbıl, nem lehet az, hogy elıdeink és a 
mai generáció majdani nyughelye ilyen méltatlan képet 
mutasson. Többször olvashattunk már ezeken az olda-
lakon dörgedelmes véleményt a lakosság közönyérıl és 
hanyagságáról. A kritika jogos volt, a baj csak az, hogy 

abból az irányból jött, amerrıl a megoldást segítı tette-
ket vártuk. Persze a temetılátogatók együttmőködése 
nélkülözhetetlen a rend kialakításában és megırzésé-
ben. Ez viszont teljes szemléletváltozás nélkül nem kö-
vetkezhet be. 

Mirıl is beszélek? Nagyon közeli hozzátartozóm idı-
rıl idıre derekasan nekilát – az én kevésbé hatékony 
közremőködésemmel – az általunk gyakran látogatott 
temetırész kapálásához, a bokrok megrendszabályozá-
sához, a szemétlerakó hely rendezéséhez. Már úgy meg-
szokta, hogy meg sem sértıdik, ha az arra járók „új te-
metıgondnoknak” vagy „jó bolondnak” titulálják. 

Sokak nevében a hálát és a tiszteletet kívánom írá-
sommal kifejezni a város Önkormányzatának, a Város-
gondnokságnak, hogy jó gazdaként lépéseket tettek a 
temetık rendezése terén, és ezzel elindítottak egy folya-
matot, amelynek eredményeképpen – az egyébként 
szép földrajzi fekvéső tápiószelei temetık – elıdeink és 
elhunyt kortársaink tiszteletének, az irántuk érzett ke-
gyelet kinyilvánításának méltó helyei lesznek. 

 
Szatmári Imréné 

VALAMI ELKEZDİDÖTT 

Páratlan élményben volt részem november 21-én, 
vasárnap délután, és velem együtt mindazoknak, akik 
elfogadták a református gyülekezet és a tápiószelei mő-
velıdési ház meghívását. 

Visky András Júlia címő, életrajzi ihletéső monodrá-
májának elıadását eredetileg október 22-re, az 56-os 
forradalom és szabadságharc évfordulójának elıestéjére 
tervezték, de Dér Denisa színmővésznı betegsége miatt 
akkor az elıadás elmaradt. Talán a Gondviselés rendez-
te így, mert abban az idıpontban a mő politikai tartal-
mát hallottuk volna ki hangsúlyozottabban. Egy héttel 
advent elsı vasárnapja elıtt azonban nekem – reménye-
im szerint a szép számban megjelent közönségnek is – 
mást, sokkal többet is mondott az elıadás. 

Dér Denisa a színházmővészet csúcsait ragyogtatta 
fel elıttünk. Egy szerény kis asztalnál ülve, egyetlen, 
sokat jelentı gyertyaláng társaságában néhány visszafo-
gott gesztussal, rendkívül kifejezı arcjátékkal, a bárso-
nyosan mély hangszín finom árnyalataival és a beszé-
des szünetekkel a székekhez szegezte a nézıket. Szerep-
lık sokaságát, helyszínek és jelenetek sorát keltette élet-
re a színpadon. A másfél órás elıadás alatt a feszült fi-
gyelem csöndje uralkodott a nézıtéren. 

Tanúságtétel volt ez, elsısorban a szerzı és a szí-

nésznı részérıl, de ilyen szándékot tulajdonítok a szer-
vezıknek is. Az elviselhetetlen igazságtalanságok okoz-
ta mérhetetlen szenvedés közepette gyakran a hívı em-
ber is perbe száll Istennel. „Nem vagyok Jób” – hangzik 
el kétszer is tiltakozásul. Kevés a hitünk ahhoz, hogy a 
nehézségeket rendíthetetlen bizalommal fogadjuk el. 

Júliát – a hétgyermekes édesanyát – a nem könnyen 
elpusztítható, majd újra és újra feltámadó reménye, a 
családot az elszakítottságban is szorosan összetartó sze-
retete, hősége, az isteni üzenetek megértése és elfogadá-
sa a gonosz, kétségbe ejtıen ostoba hatalmi rendszer 
fölé emeli. 

Könnyebb a Bibliát idézni, mint azt követve élni. Be-
szélni, nyilatkozni bármit lehet, de ez semmit nem szá-
mít, ha a cselekvésben nincs rá fedezet. A szó és a tett 
harmóniája ellenséges körülmények között is alapfelté-
tele a hitelességnek. Ezt a harmóniát testesíti meg Visky 
András édesanyja. 

Júlia tanúságtétele gondolatindító lehet az adventi 
lelki felkészüléshez. Kívánom, hogy a szeretettel átita-
tott kivételes ünnep: a karácsony a megváltás elfogadá-
sának melegét árassza otthonainkban. 

 
Szatmári Imréné 

JÚLIA 
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Iskolánk alsó tagozata csatlakozott a Magyar Rákelle-
nes Liga programjához és elkészítette a Füstmentes fal 
elnevezéső faliújságot. Figyelemfelkeltı képek, rajzok, 
szöveges anyagok, valamint ötleteket és véleményeket 
győjtı doboz, (postaláda) teszi interaktívvá a falat. A 
győjtött anyagok elhelyezésénél fontos szempont volt, 
hogy mindenki számára jól látható legyen, ezért az 
ebédlı és tornaterem elıtti aulában állítottuk ki, annak 
teljes falfelszínét felhasználva. Megdöbbentı adatokra 
hívják fel társaik figyelmét az írások. 
Néhány a sok közül:  
A dohányzás az elsı számú halálok a világon, ami 
megelızhetı lenne. Magyarországon naponta két teli 
autóbusznyi ember veszíti életét a dohányzás követ-
keztében. Tudtad például, hogy formaldehidet tartal-
maz, amellyel konzerválják a döglött békákat? Ugyan-
az a cianid van a cigifüstben, mint a patkányméregben. 
És mi a helyzet a nikotinnal? Talán már tudod, hogy 

függıséget okozó méreg, de vajon azt is tudtad, hogy 
rovarölıszer, amit a rovarirtó sprayben használnak?
Ezen kívül mi mindent tartalmaz még a cigaretta?
Például arzént, ami szintén rovarölı méreg. Acetont, 
ezt az anyagot ismerheted a körömlakk lemosóból, 
illetve a festékhígítóból. Ammóniát, ami a WC tisztítók 
egyik összetevıje.  Ugyancsak megtalálható a 
cigifüstben a benzol, amely fontos kémiai oldószer, az 
egyik legfontosabb petrolkémiai és vegyipari alap-
anyag, valamint a kadmium, ami a gépkocsik 
akkumlátorában található. Ólom, amivel naponta talál-
kozhatsz a levegıbe nagy mennyiségben jutó kipufo-
gógázból. Vajon tényleg ezekkel akarod naponta 
„kényeztetni” a szervezetedet? A dohányfüst rákkeltı 
radioaktív anyagokat is tartalmaz. Vajon mitıl sugár-
zik a cigi? A sugárzás forrása a cigarettafüstben talál-
ható radioaktív polónium, ami rákot okoz. Sajnos a 
sugárzás nem korlátozódik a dohányosra,  

Füstmentes fal 

Immáron ötödik alkalommal került megrendezésre az 
óvoda jótékonysági bálja, a Rózsabál. Szeretném meg-
köszönni mindazoknak,akik eljöttek és segítették a 
kezdeményezést és azoknak is, akik tombola ajándé-
kokkal, vagy támogatójegy vásárlásával segítettek. 
A bál bevétele 300 000 Ft_lett, melyet a gyermekek ne-
vében még egyszer megköszönök mindenkinek, 

Az óvoda SZMSZ-vezetıje: Drabbant Erzsébet 
 

ITT KÍVÁNOK MINDENKINEK BÉKÉS, BOLDOG 
ÜNNEPEKET 

 
TÁMOGATÓINK VOLTAK: 
Faragó Sándor, B-Masters, a Szelei fiúk fellépésükkel, 
mősorukkal, 

valamint a Sima-Bt, Fuji-labor-Cegléd, CBA-üzletlánc, 
Coop-üzletlánc, Népbolt, Oázis-kiskereskedelem, Me-
diterrán-pékség, Kóré Cukrászda, Ledacs bolt, Búzás 
bolt, Darázs-állateledel bolt, Visus-optika, Szigü temet-
kezés, 100-as/Pannika/ bolt, Lukács cipıjavító-Cegléd, 
Don-Dagi pizzéria, Peters & Peters Kft, Bozsó-
kerékpárbolt, Dorottya-virágbolt, Földi Ferenc, Vágány 
Sándorné, Balogh Erzsébet, Krizsánné Földházi Rita, 
Kiss Gábor, Ádám Sándorné, Kenyó Márta-Farmos, 
Varró István-Tápiógyörgye, Széchenyi Mariann- Far-
mos, Keszi Gyuláné, Sztari Lászlóné, Gavaldik Ottóné, 
Turóczi Tünde, Roszik Jánosné, és a Református Egy-
ház. 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy óvodánk az 
„Informatikai fejlesztési feladatok” támogatására kiírt 
pályázatunk sikere révén 1.000.000,- Ft-os állami támo-
gatásban részesült. 
Az összeget technikai eszközök beszerzésére fordítjuk. 
-A közelmúltban sikeresen pályáztunk Óvodai fejlesz-
tı program indítására is. A pályázat megírásában 
Szabóné Récsi Erika gyógypedagógus- fejlesztıpeda-
gógus  közremőködött. 
Így óvodánk az oktatási és kulturális miniszter által 
kiadott személyiségfejlesztı, tehetséggondozó, felzár-
kóztató program szerint szervezi. 

A gyermekek neveléséhez  és e feladatok  ellátásához 
külön támogatásban részesültünk mintegy 2.090.840,- 
Ft összegben. 
-„GENERALI A BIZTONSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY” 
SZIMBA INTÉZMÉNYI PÁLYÁZATÁN 100.000,- Ft-ot 
nyert intézményünk  biztonságos, kültéri játékok vá-
sárlására. 
A fentiek alapján a közel 3.200.000,- Ft-nyi gyermeke-
ket segítı támogatás megnyerésével sikeres félévet 
zárhattunk. 

Keszi Gyuláné 
óvodavezetı 

OVI HÍREK 

A RÓZSABÁLRÓL 

Köszönet  
Ezúton szeretném megköszönni Faragó Sándornak és a Turák apukának, hogy szívesen vállalták az óvodában 

a Mikulás szerepét,amivel a sok-sok kisgyermeket nagyon boldoggá tették! 
Az óvoda SZMSZ-vezetıje:  

Drabbant Erzsébet 
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„Kedves gyerekek! 
November 26-án „Vigyázz, kész, Mikulás” futás lesz.  Ehhez 
minden osztály tervezzen egy nagymérető plakátot, melyet a 
városunk fıbb intézményeiben, forgalmas helyein elhelyez-
tek. Hívjátok el a futni a rokonaitokat, szüleiteket, ismerıseite-
ket is! 
Jelentkezhet a versenyre bárki, aki városunk lakója. A ver-
senyre benevezni egy plüssállattal vagy egy mesekönyvvel, 
vagy olyan tárggyal lehet, amelyet a karácsonyi vásáron Te is 
szívesen vennél meg zsákbamacskaként. A futás, /lehet idı-
sebbeknek kocogás is/ idıpontja: 2010. nov. 26.  10 óra 
Útvonal: Széchenyi és Farmosi út találkozásától  
/Trianoni emlékmő/ az új iskoláig. Induláskor bedobhatod a 
plüssállatod a nagy Mikulás zsákba, majd a karácsonyi vásá-

ron zsákbamacska 
lesz belıle. Ha van 
Mikulás sapkád, fel-
tétlenül tedd a fejed-
re! Jó felkészülést!” 
Ezzel a felhívással 
kezdtük a karácsonyi 
ü n n e p k ö r ,  a 
„Csillagszóró pro-
jekt” megnyitóját. 
Minden kisiskolás 
nagyon várta a pén-
teket. A Farmosi úti 
iskola udvarán lévı 
szökıkút köré gyö-

nyörő adventi koszorút varázsoltak a szervezı tanító nénik.  
Az elsı gyertyagyújtó ünnepi mősorral  az 1 a osztályos gye-
rekek  készültek. Gulyás Gyula bácsi és családja adventi ének-
kel tette meghitté az ünnepet . 
 Szinte minden alsó tagozatos osztály benevezett a futásra, 
szebbnél szebb plakátokkal hívtuk futni a város lakóit is. El is 
jöttek még a felsısek közül is néhányan, voltak szülık, nagy-
mamák és még az óvodások is. Az óriási Mikulás zsákba be-
dobtuk a játékokat, meg is telt a zsák.  Azután VIGYÁZZ, 
KÉSZ, MIKULÁS FUTÁÁÁÁÁÁÁS! Nagyon sokan futottunk 
a Mikulás elé, aki az új iskolánál várt is bennünket egy zsák-
nyi mogyoróval. Mindannyian boldogok voltunk. 
„ Megérte.”/ Ezt mondták a gyerekek./ 
Akik segítettek, hogy ez egy szép nap legyen: 
Tokajiné Kovács Erzsébet, Koncsikné Zakar Margit 
Demkóné Lengyel 
Ibolya, Terék Imre 
vállalkozó 
Urbán Mária, Faragó 
Sándor 
Helyi Rendırség és a 
Polgárırség tagjai 
a tanító nénik és az 
iskola dolgozói.  

 
Köszönet érte! 
Jónás Istvánné 

A program szervezıje 

Mikulásváró futás a városban 

a sugárzás több mint 75%-a a másodlagos dohányfüst-
ben található. Fontos! A dohányfüstben levı egészség-
károsító anyagoknak nincs biztonságos szintje, vagyis 
nincs olyan kis mennyiségük, aminek a belégzése ne 
lenne ártalmas. Megdöbbentı adatok: 
A gyermek jelenlétében dohányzó családokban a gyere-
kek 49 százaléka naponta 6-10 db cigaretta füstjét kény-
telen beszívni, 21,2 százalékuk 11-20 db cigarettáét, 11,5 
százalékuk pedig 21 db cigarettánál is többét. Szabad-
napokon a gyermekek 21,5 százaléka napi 20-nál is több 
cigaretta füstjét szívja be. A szülôk 84,2 százaléka vála-
szolta azt, hogy örülne, ha megtanítanák gyermekét egy 
program keretében, hogyan védekezzen a passzív do-
hányzás ellen. A passzív dohányzás egészségkárosító és 
nincs minimális szint, ami alatt biztonságosnak mond-
ható! 
Nóri néni, kedves védınınk, bábelıadást tartott min-
den osztályban a dohányzás megelızésének fontosságá-
ról. Az erdei állatok kedves történetével segített megér-
tetni a dohányzás és a passzív dohányzás káros hatása-

it. A negyedikesek kérésére, külön idıpontban elbeszél-
getett a gyermekekkel a dohányzásról. Ezzel a gazdag, 
sok gyermeket, felnıttet mozgósító anyaggal pályáz-
tunk a Magyar Rákellenes Liga kiírására. A pályázato-
kat orvosokból, védınıbıl, civil szakemberekbıl és diá-
kokból álló zsőri értékeli. Szerintem, mi már nyertünk. 
A gyermekek megismerték a dohányzás káros hatásait, 
tudnak különbséget tenni aktív és passzív dohányzás 
között, s azt is tudják, mindkettı súlyos következmé-
nyekkel jár. Útmutatást kaptak ahhoz, hogy megvédjék 
a saját egészségüket. Örömmel tapasztaltam, hogy né-
hány gyerek szülei változtattak eddigi szokásukon, bár 
a káros szenvedélyükrıl még nem tudtak lemondani, 
de füstmentessé tették otthonukat azzal, hogy az udva-
ron dohányoznak. Vajon minden felnıtt érzi e felelıssé-
gét, amikor a cigarettához nyúl? 
A dohányfüst mentes környezethez mindenkinek joga 
van. Leginkább gyermekeinknek. 
 
A faliújság felelıse:     Terék Nikolett 

Az 1. a osztályosok gyertyagyújtása A Gulyás család énekel Az óriás zsák megtelik 

Futáááááás! Célba érés után kaptuk a mogyorót. 
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Adventi Lelkigyakorlat 
December 15-én 18 órakor 
December 16-án 18 órakor 
A Szentmisék elıtt gyónási lehetıség. 
A lelkigyakorlatot tartja:  
Menyhárt János ceglédi káplán atya. 
 
Pásztorjáték 
December 24-én 15 órakor  
a Rom. Kat. Templomban. 
 
Ünnepi miserend 
December 24-én 24 órakor  Éjféli Szentmise 
December 25-én 8:30 órakor  Karácsonyi  
 Ünnepi Szentmise 
December 26-án 8:30 órakor  Szent Család Vasárnapja 
December 31-én 18 órakor  Óévi hálaadás 
 
Minden eseményre szeretettel várjuk a Testvéreket és min-
den érdeklıdıt! 
 
Tisztelettel és szeretettel: 

János atya 

A Római Katolikus Egyházközség Adventi,  
illetve Karácsonyi programjai 

és a Szentmisék idıpontjai 
2010. december 19-én, Advent IV. vasárnapján de. 11 órakor  
GYERMEKEK KARÁCSONYA  a  templomban. 
2010. december 24-én, Szenteste du. 5 órakor CSALÁDI KA-
RÁCSONY a templom kistermében. 
2010. december 25-én, Karácsony I. napján de. 11 órakor  
ÜNNEPI ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET a templomban. 
2010. december 26-án, Karácsony II. napján de. 11 órakor  
ÜNNEPI ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET a templomban. 
2010. december 31-én, Óév napján du. 3 órakor  ÓÉVZÁRÓ 
HÁLAADÓ ISTENTISZTELET a templomban. 
2010. december 31-én, du. 4 órától  GYÜLEKEZETI  
SZILVESZTER a tápiószılısi református templomban. 
2011. január 1-jén, Újév napján de. 11 órakor  ÚJÉVKEZDİ 
ÁLDÁSKÉRİ ISTENTISZTELET  a  templomban. 
2011. január 10-tıl – 14-ig, hétfıtıl – péntekig minden du. 5 
órakor ALIANS IMAHÉT a tápiószılısi református templom-
ban vendég igehirdetık szolgálatával. 
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Kegyelemben teljes Új 
Esztendıt kívánva, szeretettel hívogatom Kedves Testvéreimet 
ünnepi alkalmainkra az Ige üzenetével: 
 „…az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítıjéül.” 

Mezı István 
református lelkipásztor 

ADVENTI és KARÁCSONYI ÜNNEPI ISTEN 

TISZTELETI REND 

a tápiószelei református templomban 

Az Idısek Világnapján volt az évfordu-
lónk, ünnepségünket szeptember  
27-én tartottuk. 
Vendégünk volt Kovács Ferenc polgár-
mester úr és kedves felesége, több kép-
viselı, az iskola vezetése és néhány pe-
dagógus. Képviselték klubjaikat a helyi 
civil szervezetek vezetıi, eljöttek a 
szomszéd községek nyugdíjas klubjai-
ból meghívásunkra, sıt Sülysápról is 
jöttek. Itt voltak a szponzoraink közül is 
többen, és a Pest megyei Szövetségtıl itt 
volt Bognár István elnök úr. 
Mint minden évben ezúttal is a kisisko-
lások mősorral kedveskedtek nekünk, 
köszönjük az osztályfınökeiknek, Jónás 
Istvánnénak és Horváthné Julikának a 
betanítást. 
Városunk polgármestere méltatta eddi-
gi tevékenységünket és köszöntıt mon-
dott a Lelkészasszony is. 
Az ünnepség finom vacsorával ért vé-
get. 
Az Országház Felsıházi Dísztermébe 
voltunk hivatalosak a polgármester 
úrral szeptember 30-án, ahol a 2010. évi 
Idısbarát Önkormányzat Díjra benyúj-
tott pályamőért Kovács Ferenc úr okle-
velet kapott. 
Ugyan ezen a napon a Láng Mővelıdési 
Központban Országos Ki Mit Tud-ot 
rendeztek, ahol klubunk is képviseltette 
magát. Paterica József, Terék István 
zenei kíséretével, mővészeti munkájuk 

elismeréseként, Kiváló minısítéső Dísz-
oklevelet kapott. 
Szentendrére magyar táncunkkal hívtak 
meg, nagy sikert értünk el. 
November elején egy hétig voltunk a 
klubunkból, néhányan Hajdúszobosz-
lón, a gyógyfürdızés mellett orvosi 
kezelést is kaptunk. 
Az „Életet az éveknek!” Országos Szö-
vetség tisztújító közgyőlésén klubunk-
ból öten voltunk, melyen örömünkre 
Tápiószelérıl dicsérı szavakat mondtak 
az elıadók. Juhász Mihálynét klubunk 
elnökét, a gazdasági és az ellenırzı 
bizottságba is beválasztották. 
Ebben a hónapban Kovács Ferenc úr, 
meghívásunkra tájékoztatót tartott 
klubnapunkon, a városunk elıtt álló 
feladatokról, elsısorban a szennyvíz 
hálózat létrehozásáról, megvalósításáról 
és egyéb kérdésekrıl. 
November 22-én az új könyvtár meg-
nyitóján voltunk. Nagyon szép! Most 
lenne jó fiatalnak lenni, mondták töb-
ben, most e könyvtár segítségével öröm 
lenne tanulni is. 
Itt szeretném megköszönni mindazon 
kedves pártolóinknak, akik adójuk 1 %-
át klubunknak ajánlották. 35.521.-Ft-ot 
tett ki ez, nekünk ez az összeg nagyon 
sokat jelent. 
Kérjük Önöket, szíveskedjenek a jövı-
ben is ránk gondolni! Köszönjük! 
Minden kedves támogatónknak itt kö-

szönjük meg egész évi, és fıképp az ez 
évi immár XIII. Nemzetközi Nyugdíjas 
Béketalálkozóra nyújtott segítségüket, 
ahová az ország több településén kívül, 
az országhatáron kívülrıl is sokan ér-
keztek. Több mint 7oo fı vihette el vá-
rosunk jó hírét a nagyvilágba, és min-
den segítség igen jól esett. 
Köszönjük: 
Városunk Önkormányzatának, 
a Simonffy Kálmán Mővelıdési Ház igazgatójá-
nak és Dolgozóinak, 
Czerván György államtitkár és képviselı úrnak, 
a helyi Takarékszövetkezetnek, 
a Szele Patika Bt-nek, 
a Tápió Farm-Kft.-nek, 
a REHM  Kft.-nek, 
a Kóré cukrászdának, 
a Korpusz Taberna Kft.-nek, 
a COOP Áruháznak, 
Józsa László úrnak, Vona Ferenc úrnak, 
a Faház Bisztrónak, 
és a Tápió TV-nek támogatásukat.  
KÍVÁNUNK: BOLDOG KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET, ÉS EREDMÉNYEKBEN 
GAZDAG ÚJ ÉVET TÁPIÓSZELE VÁ-
ROS VALAMENNYI LAKÓJÁNAK  
A Borostyán Nyugdíjas Klub Egyesület 
mindent megtesz úgy kulturális szinten, 
mint egyéb munkákba besegítve, város-
unk szépítése és hírnevének öregbítése 
érdekében. 

A klub vezetısége nevében: 
Juhász Mihályné elnök 

19 éves a Borostyán Nyugdíjas Klub Egyesület 
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A Simonffy Kálmán Könyvtár és Mővelıdési Ház dolgozói nevében  
minden kedves látogatóknak  

Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendıt kívánunk! 
 

“Úgy vélem, csakis egyszer élhetjük meg az életet. Ha tehát akad bennem jóság, amit kimutathatok, vagy akad olyan jó cse-
lekedet, amivel megkönnyíthetem bármely embertársam életét, most kell megtennem, nem késlekedhetem vagy feledkezhetem 

meg errıl, hiszen soha többé nem fogok erre járni.” 
Urbán Mária  

intézményvezetı 

A Blaskovich Múzeum Baráti Köré-
nek vezetısége nevében köszöntöm 
ünnepi közgyőlésükön kedves meghí-
vott vendégeinket és a baráti kör tagjait. 

1985 októberében alakítottuk meg 
egyesületünket 57 fıvel. Sajnos már 
sokan elhaláloztak, az alapítók közül is. 
Emlékeztessen rájuk gyertyánk fénye. 

Abonyi Józsefné, Ács Istvánné, Andó 
Istvánné, Dr. Ács Istvánné, Dr. Ács Ist-
ván, Barna Borbála, Hollósy János, Jó-
nás Sándorné,  Juhász István, özv. Kali 
Endréné, Kiss András, Kollár Lajos, 
Koncz Jánosné,  Kıszegi Jánosné, Kun 
Gézáné, Móró Istvánné, Nagy János, 
Nagy Kálmán, Rádi István, Rédei 
Kálmánné, özv. Slezák Pálné, Szatmári 
Erika, Szántha István, Szatmári László, 
Tánczos Kálmán, id. Terék Kálmán, 
Unyi Lajos, Unyi Lajosné, Ulrick Gyula, 
Dr. Balogh József, Csáky Kálmán, Cseh 
Nándorné, Palkó Istvánné, Schlier Luj-
za, Adamecz Jánosné, Rátkainé Kovács 
Edina, Tóth Ferenc, Varga Mihály, 
Lırincz Dénesné, Kanyó Árpád, Nyitrai 
Pál, Veres Pálné, Vöı Ferenc, Pesti 
Péterné. 

Néma fölállással és fıhajtással tiszte-
legjünk emléküknek! 

Az eltelt 25 év alatt 300-an tartoztak 
közénk. Ma kétszázhúszan vagyunk. 
Egyesületünk alapvetı célja a múzeum-
alapító Blaskovich fivérek szellemi és 
tárgyi örökségének ápolása, a Blasko-
vich Múzeum mőködésének segítése. 
Alapító elnökünk Csáky Kálmán nyug-
díjas iskolaigazgató volt, aki ezt a tiszt-
séget 2007. június 3-án bekövetkezett 
haláláig töltötte be. Tisztelettel emléke-
zünk Kálmán bácsira, neki ajánlottuk 
második helytörténeti emlékkönyvün-
ket. Baráti körünk titkára, „lelke” - 
Gócsáné Móró Csilla. Munkájukat né-
hány fıs vezetıség segítette. 

Az elsı öt évben tagdíjaink bevételé-
bıl gazdálkodtunk. Tevékenységünk 
akkor ismeretterjesztı elıadásokra, úti 
élménybeszámolókra, kirándulásokra 
korlátozódott. Céljainknak megfelelı 
elsı jelentısebb lépésünk id. Szántha 
István kovácsmőhelyének megvásárlása 
volt, melyet kezdetben, a múzeumban 
ıriztünk, majd a Néprajzi Házban he-
lyeztünk el. 

Az elsı öt év során kiderült, hogy, 
bevételeinket növelnünk kell. Az egye-
sület titkára támogatókat keresett fel, és 
nyert meg ügyünknek. Ezen kívül több-
ször átgondoltuk és módosítottuk alap-
szabályunkat, hogy pályázati pénzek-
hez juthassunk. Majd a személyi jövede-
lemadó 1%-nak felajánlásaiból növelhet-
tük bevételeinket. 

1995-ben kérvényeztük az APEH-nél, 
hogy tevékenységünk közérdekő köte-
lezettségvállalásnak minısüljön és adó-
kedvezményre jogosító igazolást adhas-
son ki. 

1997-ben, alapszabályunkban dekla-
ráltuk, hogy „... az egyesület politikai 
tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt.” Tevékenysé-
günket kiegészítettük a környezetvéde-
lemmel, környezeti neveléssel. 

2000-tıl közhasznú szervezetként 
mőködünk. 

Bevételi forrásunk: tagdíj, önkor-
mányzati támogatás, kiadványok árusí-
tásából befolyt összeg, rendezvényeink 
belépıdíja, szponzorok felajánlása, 
szja.1% felajánlása, pályázatokon nyert 
támogatás. 

Bevételeinket a Blaskovich Múzeum 
támogatására fordítjuk. Vállaljuk szín-
vonalas ismeretterjesztı elıadások, kul-
turális programok és rendezvények 
szervezését. Tápiószele történetére, fej-
lıdésére vonatkozó tárgyi és írásos 
anyagok győjtését, kutatását, bemutatá-
sát, kiadványok készítését. Támogatjuk 
a múzeum szakmai és közönségkapcso-
lati tevékenységét. Feladatunknak te-
kintjük a fiatalok honismereti, néprajzi, 
történelmi és mővészeti, valamint kör-
nyezetvédelmi ismereteinek gyarapítá-
sát. 

Kezdeményeztük, elıkészítettük és 
2009. április 29-én megtartottuk a Pest 
Megyei Múzeumbaráti Körök elsı me-
gyei találkozóját. Múzeumunkban ti-
zenegy civil szervezet 76 fıvel képvisel-
tette magát. 

Erısítettük és bıvítettük kapcsolata-
inkat. 

Helyben: együttmőködünk az önkor-
mányzattal, a Simonffy Kálmán Mőve-
lıdési Házzal, a helyi civil szervezetek-

kel, a Blaskovich János Általános Iskolá-
val, a helyi vállalatokkal. 

Külsı kapcsolataink közül kiemelem 
a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósá-
gát, az Abonyi Lajos Múzeum Baráti 
Körét, a Duna-Ipoly Nemzeti Park mun-
katársait, a nagykátai Kossuth Lajos 
Hagyományırzı Csapatot, a nagybá-
nyai Teleki Magyar Házat, és legújabb 
szlovákiai kapcsolatunkat, Vilmos és 
Emi Sumichrast, akiket körünkben üd-
vözölhetünk. 

Munkánkról a vezetıség a rendes évi 
közgyőlésen részletesen beszámol tag-
társainknak, eljuttatjuk hozzájuk hírle-
velünket, fenntartjuk a  
www.blaskovichmzeum.hu honlapot. A 
nagyobb nyilvánosságot pedig média 
támogatóink segítségével tájékoztatjuk 
terveinkrıl, munkánkról, eredménye-
inkrıl. 

A tápiószelei Blaskovich Múzeum 
Baráti Körének 25 évét tekintve elmond-
hatjuk, hogy eredményes és sikeres idı-
szakot zártunk. Kilenc könyvet, számos 
ismeretterjesztı kiadványt, Bartók CD-t 
jelentettünk meg. Elkészült a néprajzi 
ház állandó kiállítása, a botanikai tanös-
vény. Felavattunk négy emléktáblát. 
Húsz év után ismét a múzeum kertjét 
díszíti az általunk újraöntetett  kisfiú-
szobor. Számos múzeumi idıszaki tár-
lat megrendezéséhez társultunk. A 
gyermekek számára játszóházi foglalko-
zásokat szerveztünk. Hagyományt te-
remtettünk a Blaskovich Napok rendez-
vénysorozattal. Csatlakoztunk a Múze-
umok İszi Fesztiválja és a Múzeumok 
Éjszakája országos rendezvényekhez. 
Ez utóbbi sikerével túlmutat városunk 
határain. 

Társadalmi szervezetünk tagjai közé 
várja a Tápiószeléért, a Blaskovich Mú-
zeumért tenni akaró embereket. Azokat, 
akik fontosnak tartják épített és termé-
szeti értékeink megóvását, a Blaskovich 
család tárgyi és szellemi örökségének 
ápolását, és az elızıekben felvázolt 
tevékenységekben szívesen vennének 
részt. 

Reméljük a következı negyedszázad 
is hasonlóan sikeres lesz! 

Terék Mihály 
elnök 

Köszöntı és összefoglaló az egyesület 25 évérıl 
(A jubileumi közgyőlésen elhangzottak rövidített változata) 
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A megelızés legfıbb eszköze: a vakcináció. 
A hazai oltóanyag elölt, úgynevezett teljes sejt vakcina, mely 
hatékonyságát évtizedek óta bizonyítja. 
A szezonális Fluval A+B védıoltások a háziorvosokhoz 
megérkeztek; akik nem jogosultak ingyenes oltásra, azok 
receptre kiválthatnak különbözı típusú oltóanyagokat. Kérje 
orvosa tanácsát az Ön számára legmegfelelıbb védıanyag 
kiválasztásához! ( a legmodernebb intradermális influenza 
elleni oltóanyag az IDflu. ) 
A térítésmentesen oltandók köre a hazai módszertani körle-
vél szerint: 
- a 65 év felettiek 
- a szociális otthonban élık 
- a krónikus osztályon kezeltek 
- az idısek napközi otthonába járók 
- a csökkent védekezıképességőek (pl. cukorbetegek, daga-
natos- és vérképzıszervi betegek, idült szív- és tüdıbeteg-
ségben szenvedık, aszpirinkezelésben részesülı gyermekek,     
a 6-23 hónapos életkor közöttiek, valamint a terhesek) 
Javasolt továbbá mindazon személyek immunizálása, akik a 
fenti rizikócsoportokra átvihetik a vírust – például egy ház-
tartásban élık, egészségügyi dolgozók, pedagógusok. 
Melyek az influenza tünetei?  
Rossz közérzet, magas láz, hidegrázás, borzongás, fejfájás, 
gyengeség, izomfájdalmak, száraz köhögés, mellkasi fájda-
lom, rekedtség. Bizonyos fokú orrfolyás, tüsszögés is kiala-
kulhat, gyermekeknél hányás, hasmenés is elıfordulhat. 

Jellegzetes tünet továbbá a kipirult arc, forró és nedves bır, 
csillogó szemek, vérbı garatképletek, az orrjárat elzáródása, 
fokozottabb és erıltetettebbnek tőnı légzés, néhány esetben 
nyaki nyirokcsomó duzzanat. Idısebb korban a magas, 40-
41°C-os láz zavartságot is kiválthat. 
Milyen szövıdményeket okozhat az influenzavírus fertı-
zés? 

homlok- és arcüreggyulladást 
középfülgyulladást 
hörgı- és légcsıhurutot 
tüdıgyulladást 

Milyen gyógyszeres therápiát igényel a vírusfertızés? 
Egyszerő kórlefolyás esetén elsısorban lázcsillapítás, bısé-
ges vitamin- és folyadékpótlás elegendı. Szövıdmények 
keletkezésekor az antibiotikus therápia megválasztása a 
gyermek-, illetve a háziorvos feladata. Az antivirális kezelés 
( Oseltamivir, Zanamivir ) a betegség kezdetétıl számított 48 
órán belül hatásos. Alkalmazása indokolt minden súlyos 
tünetekkel kezdıdı megbetegedés és minden várandós nı 
influenzája esetén. 
Az influenzajárvány kimenetele kiszámíthatatlan. Egyes 
években magas halálozási aránnyal jár, máskor enyhe lefo-
lyású a betegség, alacsony a halálozás, de még a néhány ál-
dozat is megengedhetetlen olyan betegség esetében, amely 
védıoltással megelızhetı. 
Tápiószele, 2010. november    Dr. Radics Ilona 
       háziorvos 

Az influenza megelızése 

Az ıszi-téli idıszakban gyakoriak a légúti megbetegedések. 
Ezeket a tévesen influenzának nevezett hőléses, lázas, huru-
tos tünetekkel járó betegségeket egyes baktériumokon kívül 
5 víruscsalád mintegy 175 tagja képes kiváltani. A valódi 
influenza az influenzavírusok által okozott megbetegedés, 
mely járványügyi és klinikai sajátságaiban is eltér az egyéb 
légúti megbetegedésektıl.  
Terjedése: Az influenzavírusok az egyéb légúti fertızések 
kórokozóihoz hasonlóan a köhögéskor, tüsszögéskor és be-
széd alatt keletkezı légúti váladékcseppecskék révén, csepp-
fertızéssel terjednek. A terjedés gyorsabb, mint az egyéb 
légúti fertızések esetében. Közösségek tagjainak többsége 
egyik napról a másikra eshet ágynak az influenza következ-
tében.  
Tünetei: Klinikai szempontból fontos különbség az influenza 
és egyéb légúti megbetegedések között, hogy az influenza 
kezdeti tünetei közül a hurutos tünetek hiányoznak. Hirtelen 
kezdet, magas láz, erıs levertség és izomfájdalmak a jellem-
zık. 
Szövıdményei: A magas láz a csecsemık, az idısek és a tar-
tós betegségben szenvedık számára veszélyes: megterheli a 
szívet, a tüdıt, felboríthatja az anyagcserét, de ronthatja a 
vese- máj- és vérképzıszervi betegségben szenvedık állapo-
tát is. Gyakrabban lépnek fel szövıdmények hörghurut, tü-
dıgyulladás az immungyengeségben (daganatos betegek) 
szenvedıknél, az idıseknél és a dohányosoknál. 
Az influenza általában 1-2 hét alatt magától gyógyul, a lába-
dozás azonban elhúzódó is lehet. 
Kiemelkedı a járványügyi jelentısége is, mert pandémiát 
(világjárványt) okozhat, így néhány hét alatt több megbete-
gedést/halálesetet okoz, mint az összes többi bejelentendı 
fertızı megbetegedés egész év folyamán  
Az elmúlt ötven évben Magyarországon 35 influenzajárvány 
zajlott le. 1950-2000. között az influenzajárványok közül 10 
járványban 1 millióan, illetve annál többen betegedtek meg, 3 
járványban pedig a 2 millió fıt is meghaladta a jelentett inf-
luenzás betegek száma. 
Fentiek miatt az influenza járványra speciális felkészülés 

szükséges.  
Megelızése: Járványos idıszakban kerülni kell a zárt helye-
ket, a tömeget. A beteg pár napig maradjon otthon, de leg-
alábbis védje környezetét azzal, hogy zsebkendıbe köhög, 
tüsszent vagy maszkot hord. A megelızés másik, és haté-
kony módja az idıben megkapott védıoltás.  
Védıoltás: Az influenza elleni oltásoknak az elsırendő cél-
juk, hogy egyéni védelmet nyújtsanak azon személyeknek, 
akiknél egy esetleges influenzavírus-fertızés alapbetegségük 
vagy életkoruk miatt súlyos lefolyású lehet, valamint akik-
nek megbetegedése és munkából való kiesése az ország mő-
ködése szempontjából nehézséget okozna.  
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a vak-
cina törzsek és az adott járványt okozó törzsek kellı egyezé-
se esetén az oltott egészséges felnıttek 70-90%-ában bizo-
nyulnak hatékonynak a betegség megelızésében. A védıol-
tás az idıs emberek körében a kórházi felvételek számát 25-
39%-kal, az össz halálozási gyakoriságot 35-57%-kal csök-
kentheti. Az intézményekben, ápolási otthonokban élı, influ-
enza ellen oltott idıs személyek között a kórházi kezelés 
gyakorisága felére, a tüdıgyulladás kockázata 60%-kal, a 
halálozás kockázata 68%-kal csökkenhet. 
A kórokozó változékonysága miatt minden évben új oltó-
anyagot állítanak elı és az oltást is minden évben meg kell 
ismételni.  
A Magyarországon forgalomban lévı influenzavakcinák 
kizárólag elılt vírust, vagy annak csupán egy meghatározott 
részét tartalmazzák, így nem okozhatnak influenzás megbe-
tegedést. Valamennyi készítményrıl elmondható, hogy csak 
igen ritkán lépnek fel olyan nem kívánt mellékhatások, - 
mint láz, fejfájás - melyek a vakcina beadásával összefüggés-
be hozhatók. Helyi reakció (bırpír, duzzanat az injekció he-
lyén) az oltottak mintegy 20%-ánál jelentkeznek, de ezek a 
reakciók általában enyhék és 48 órán belül elmúlnak.  
A védıoltást a lakosság minden tagjának ajánljuk. A magas 
kockázati tényezınek kitett betegek számára az oltás ingye-
nesen kérhetı a háziorvosoknál.  

ÁNTSZ Monori Nagykátai kistérségi Intézet  

Az influenzáról általában 
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A Simonffy Kálmán Mővelıdési Ház november 
26-án olyan kiállítással örvendeztette meg a meg-
nyitón résztvevıket, ami eddig nem volt látható 
az országban sehol, csak a Magyar Sport Múze-
umban. 
Onnan sikerült a kiállítás anyagát városunkba 
hozni, amely a 100 éves magyar labdarúgás törté-
netét mutatja be fényképeken.. 
 
A kiállítást Benkı Tamás a Pest Megyei Labdarú-
gó Szövetség fıtitkára nyitotta meg. Olyan em-
berközeli, nagy tapasztalatú és fiatalembert is-
merhettünk meg személyében, akivel a beszélge-
tést nagyon sokáig folytathattuk volna. 
A megnyitó utáni beszélgetésben a képek kap-
csán, felelevenedtek a sportélmények, és az orszá-
gos mellett a helyi sportlegendák is. 
A tablókon látható képek, még a focit legjobban 
ismerıknek is mutattak újat. 
 
Engedjék meg nekem, hogy egy személyes emlékképet 
írjak le. 
Sokat mosolyogtunk a tanárlegenda Pintér Béla bácsin, 

mikor megkaphattuk tornaórán a focit, ami Neki csak 
„LAPDA” volt. Mindig azt hittük csak bakizott. Nos, 
láthattam a kiállításon, hogy bizony így nevezték ezt a 
mindannyiunknak sok örömet hozó játékszert a korai 
kilencszázas években, amikor İ játszott. Rájöttem, 
hogy valaki akkor hiányzik a legjobban, amikor már 
nincs közöttünk. S arra is, hogy még jobban higgyem, 
hogy bizony ık nem légkondicionált buszokkal, sze-
mélygépkocsikkal mentek a meccsekre, hanem ahogy 
mondta: gyalogosan, kerékpárral, lovas kocsival… ez 
utóbbi már a csúcsok csúcsa volt.  
Így is tudtak felejthetetlen sikereket elérni. 
 
Nagyon sok minden változik, még egy ilyen rövid 
idı távlatában is, ezért van nagy szükség az emlé-
kek megırzésére, s azt közel hozni az emberek-
hez. 
 
„Az a dolgom, hogy hidat építsek a múlt és a jövendı 
között. És hogy ennek a hídnak a pilléreibe beleépítsek 
mindent, amit a múltból a jövendıbe átvinni érdemes.” 

Wass Albert 
 

szerk. 

A MAGYAR LABDARÚGÁS NAPJA 

KÜLÖNÖS SZILVESZTER 
 

A Tápiószelei Simonffy Kálmán  
Mővelıdési Házban 

2010. december 31-én szilveszteri  
mulatságot rendezünk.  

A zenét Bedı Mihály és zenekara szolgáltatja. 
Részletek felıl érdeklıdhet decembertıl szemé-
lyesen a mővelıdési házban. Jegyek december 1-
tıl a mővelıdési házban kaphatók 3600.-Ft/ fı ér-

tékben,a jegyár magában foglalja: 
 a vacsorát /A és B menü között  választhat/   

A KORLÁTLAN BOLYHOS ÁGYAS CIGÁNY-
MEGGY PÁLINKA FOGYASZTÁST,  

az éjfélkor felszolgált egy pohár pezsgıt és virslit.  
Vendégvárás 19 órától,  

vacsora 20 órakor. 
 

A menü: Csirkemáj raguval töltött  
sertésszelet bundában Zöldséges vegyes körettel 

és petrezselymes burgonyával  
B menü: Rozmaringos marhasült áfonyás  

Barnamártással Burgonyakrokettel  
Jegyek a mővelıdési házban december 21-ig  

válthatók!  
BÚCSÚZTASSUK EGYÜTT AZ ÉVET! 
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Sokunk környezetében élnek olyan emberek, akik magá-
nyosan, egyedül várják az ünnepeket. Mivel társ hiányá-
ban nem tudják kivel az ünnepek békés, áldott örömét 
megélni, érzéseiket megosztani, a karácsony közeledtével 
esetükben fokozódik az öngyilkosság veszélye. Ez egy kis 
odafigyeléssel, embertársi szeretettel megelızhetı.  
Részükre a jó szó, egy kis figyelmesség, adott esetben 
akár csak egy telefonhívás több lehet a legegyszerőbb 
karácsonyi ajándéknál is. Az ünnepet, az életet jelentheti.  
Kérjük, hogy Ön is szánjon egy percet azokra az ismerı-
seire, akik hasonló helyzetben vannak.   
Amennyiben olyan rokona, barátja, ismerıse, szomszédja 
van, akinek szüksége van egy baráti jó szóra, akinél meg-
elızhetı a tragédia, a közelgı ünnepek alkalmával min-
denképpen figyeljen oda rájuk.  

Békés, biztonságos ünnepeket kíván a Pest Megyei 
Rendır-fıkapitányság Bőnmegelızési Osztálya. 

PIROTECHNIKAI TERMÉKEK  
év végi használata 

A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügye-
letét a 155/2003.(X.1.) Korm. rendelet szabályozza. 
Megyénk rendırkapitányságainak munkatársai az ünnepi 
idıszakban a pirotechnikai termékek forgalmazását, bir-
toklását és felhasználását fokozottan ellenırzik. Felhívjuk 
az állampolgárok figyelmét, hogy játékos pirotechnikai 
termékeket a 14. életévüket betöltött személyek egész 
évben engedély nélkül, viszont a kis-, és közepes tőzijáté-
kot kizárólag nagykorú személyek, december 28 – 31. 
közötti idıszakban engedély nélkül vásárolhatnak, birto-
kolhatnak. A közepes tőzijáték termékek esetében tovább-
ra is tilos a bombák, „tőzijáték bombák mozsarakban”, 
római gyertya forgalmazása, birtoklása és felhasználása. 
Játékos pirotechnikai terméket 1 kg nettó hatóanyag-
tartalomig/ kis-, és közepes tőzijátékot 3 kg nettó tömegig 
tárolhatnak egy idıben összesen. 
A fenti tőzijáték termékeket december 3l-én 18:00 órától 
január 1-én 06:00 óráig használhatják fel.  
A fel nem használt termékeket maximum öt napon belül a 
forgalmazó által megjelölt helyre vissza kell szállítani. 
Magánszemély petárdát továbbra sem használhat fel 
és nem is birtokolhat.  A szabálysértıkkel szemben az 
eljárásokat a hatóság soron kívül lefolytatja.  
A rendırség az ellenırzések során a jogsértıkkel szem-
ben szabálysértési eljárás indít, mely alapesetben 50 ezer 
forintig terjedı pénzbírsággal sújtható, az engedély nélkü-
li pirotechnikai tevékenységet végzı személyek részére 
akár 100 ezer forint pénzbírság is kiszabható. A pirotech-
nikai termék az eljárás során lefoglalásra kerül.  
Kérjük, hogy a fenti termékeket az elıírásoknak megfele-
lıen,- a balesetek elkerülésének érdekében – fokozott 
óvatossággal használják !   
Pest Megyei Rendır-fıkapitányság 

Biztonságban a téli szünidıben is 
Jó tanácsok gyermekeknek 

 
Fontos, hogy tisztában legyetek egy-két számotokra 
is hasznos információval, azért, hogy a téli szünidı a 
kellemes élmények miatt legyen felejthetetlen! 
Ha a szünidı alatt egyedül maradsz otthon, akkor is 
légy elıvigyázatos és ne engedj be idegeneket a la-
kásba, bármilyen indoka is legyen arra, hogy be sze-
retne jutni! 
A karácsonyi ünnepek fontos kellékei minden csa-
ládban a gyertyák, csillagszórók, de ezeket csak a 
szüleitek felügyelete alatt gyújtsátok meg, mert sú-
lyos következményekkel járhat helytelen használa-
tuk. 
A szünidıben a barátokkal közösen szervezett prog-
ramok (kirándulás, mozi, színház stb.) tekintetében 
legyetek figyelemmel arra, hogy a téli idıszámítás 
miatt hamarabb sötétedik, ezért lehetıség szerint 
erre tekintettel szervezzétek meg a programokat és 
utána a hazafelé vezetı utat. A szüleitek tudjanak 
arról, hogy hova mentek és várhatóan mikor érkez-
tek haza. 
Karácsonykor szeretjük meglepni a szeretteinket 
ajándékokkal, de ezek megvásárlásakor a nagy tö-
megben megbújó és nagy rutinnal rendelkezı zseb-
tolvajokra próbáljatok figyelni és ne adjatok nekik 
esélyt, hogy a megtakarított pénzetekbıl ık lepjék 
meg a szeretteiket. A pénzeteket vagy a bankkártyá-
tokat, ha rendelkeztek ilyennel, tegyétek olyan hely-
re, ahol más nem tud könnyen hozzáférni. 
Szilveszter idején a pirotechnikai eszközöket 
(petárdák, tüzijátékok) csak a rendeltetésüknek 
megfelelıen használjátok, betartva a jogszabályok 
által elıírt idı és helybeli korlátokat, ezáltal elkerül-
ve a maradandó sérüléseket okozható baleseteket. 
Az ünnepek ideje alatt sem ajánlott az alkoholfo-
gyasztás, mert a fiatalkorúak esetében is a legtöbb 
„diszkóbaleset” ennek a  számlájára írható. Emellett 
könnyebben válhatsz alkohol befolyása alatt bőncse-
lekmény áldozatává (kirabolnak, tettleg bántalmaz-
nak) vagy még rosszabb esetben elkövetıjévé 
(garázda magatartás, testi sértés).  

Ne feledd: nem csak az tartozik felelıséggel az elkö-
vetett cselekményért, aki azt teszi, hanem az is bün-
tetésben részesül, aki a bőncselekmény elkövetésé-

hez valamilyen módon segítséget nyújtott. 

Kellemes szünidıt kíván a Pest Megyei Rendır-
fıkapitányság Bőnmegelızési Osztálya! 
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A HAJT-A Csapat Akciócsoport hírei 
LEADER pályázatok eredményhirdetése 

 
Örömmel tájékoztatjuk tisztelt olvasóinkat, hogy megszülettek a LEADER I. körös pályázati eredmények a HAJT-A Csapat Akciócso-
port területén. A beérkezett pályázatok 61,5%-a sikerrel szerepelt, az érintettek postai úton kapták kézhez támogatói határozatukat. 
A nyertes pályázatok célterületenkénti megoszlása: 

A támogatottak részletes listája megtalálható a következı linken: http://www.hajtacsapat.hu/umvp4.html. 
Gratulálunk a nyerteseknek és kívánjuk, hogy térségünk fejlıdésének érdekében mielıbb zökkenımentesen megvalósíthassák elképzelé-
seiket!  

Faragó Júlia 
HAJT-A Csapat Egyesület 

munkaszervezet vezetı 

Hétfı 8°° - 12³° 13°° - 19°° 

Kedd 8°° - 12³° 13°° - 17°° 

Szerda 8°° - 12³° 13°° - 17°° 

Csütörtök 8°° - 12³° 13°° - 17°° 

Péntek 8°° - 123° 13°° - 17°° 

Célterület megnevezése 
Nyertes pályáza-
tok száma (db) 

Megítélt támogatási összeg (Ft) 

Sportlétesítmények felújítása, korszerősítése, kialakítása 6 46.936.799.- 

Kulturális értékeink fenntartása, hagyományırzés 9 7.557.035.- 

A Tápió-vidék kulturális és egészségmegırzı rendezvényeinek támo-
gatása 

10 11.729.538.- 

Kistérségi civilszervezetek mőködési feltételeinek javítása 9 12.484.635.- 

Helyi terméket elıállító, forgalmazó, helyi szolgáltatást végzı vállal-
kozások támogatása 

11 63.140.747.- 

Zöldhulladék kezelı, feldolgozó felületek kialakítása 2 7.659.600.- 

Turisztikai vonzerı növeléséhez szükséges eszközbeszerzés 4 7.230.189.- 

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 2 8.697.545.- 

TÁPIÓ-EXPO 1 15.560.500.- 

„Olimpici” sportrendezvény 1 4.059.125.- 

Tápiószele arculatának fejlesztése 1 6.799-944.- 

Összesen: 56 191.855.657.- 

Az újonnan módosított munkavédelemrıl szóló törvényben 
foglaltak betartásának szigorú és következetes ellenırzését 
tőzték ki célul 2011. évben a hatóságok! 
Ez a szervezett munkavégzést végzı vállalkozásokra 
(vállalkozó és legalább 1 fı foglalkoztatott munkavállaló) 
vonatkozik. 
Miszerint ezen vállalkozások kötelesek munkavédelmi szak-
képesítéső személyt foglalkoztatni munkavédelmi tevékeny-
ség végzésére. 
A tevékenység fıbb követelményei: 
∗ Munkavédelmi oktatás és hiteles igazolása 
∗ Munkahelyi kockázat becslése, értékelése és felülvizsgálata 
∗ Nem veszélyes gépek ellenırzı és Biztonsági Felülvizsgálata 
∗ Veszélyes gépek szerkezeti, fı-, és Biztonsági Felülvizsgálata 
∗ Gázhegesztı eszközök idıszakos Biztonsági Felülvizsgálata 

 
Az egészséges és biztonságos munkavégzés elısegítése. 
Tehát a vállalkozásával ne kockáztasson, inkább munka-

biztonsági szakembert foglalkoztasson! 
A vállalkozása versenyképességének elısegítésére felkí-

nálom a komplex munkabiztonsági szolgálatom, melyben 
végzem a munkavédelmi-, tőzvédelmi szaktevékenységet 
és az emelıgép ügyintézıi feladatokat, természetesen eseti 
megbízások alapján is. 

Az ön nyugalma érdekében még a bírságolás elıtt keres-
sen meg engem: Zsinór József felsıfokú Munkabiztonsági 
és Tőzvédelmi szakember, a Budapesti és Pest Megyei Mér-
nöki Kamarában nyilvántartott Emelıgép Mőszaki Szakértı. 

Vállalkozásbarát áron szakszerő munkabiztonságot kíná-
lok, hívjon és megbeszéljük! 

Elérhetıségem: 06/70/212-69-68-as telefonszámon 
 

Zsínór József 

Irodai elérhetıségek: 
Postacím: 2768 Újszilvás, Szent István u. 4. 

Telefon: 06-53-583-550 
Telefax: 06-53-383-010 

E-mail: hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu 

A HAJT-A Csapat Egyesület Munkaszervezetének 
ügyfélfogadási rendje: 

KOMPLEX MUNKAVÉDELEM FELSİFOKON! 
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 Budapest – Újszász – Szolnok        érvényes: 2010. XII.12-tıl 
 Bp. Keleti Nagykáta Tápiószele Újszász Szolnok  Közlekedik: 
                                      4.14                      4.33            4.51             5.07           naponta, de 
     nem közl: dec. 25, és jan. 1-én 
             4.10                   5.14                    5.33             5.51             6.05           naponta 
             5.10                   6.14                    6.33             6.51             7.05           naponta 
             6.20                   7.31                    7.50             8.08             8.22           naponta  
             7.15                   8.07                    8.26             8.44             8.58           naponta 
             8.15                   9.07                    9.26             9.44             9.58           naponta 
             9.15                 10.07                   10.26           10.44           10.58          naponta 
            10.15                11.07                   11.26           11.44           11.58          naponta 
            11.15                12.07                   12.26           12.44           12.58          naponta 
            12.15                13.07                   13.26           13.44           13.58          naponta 
            13.15                14.07                   14.26           14.44           14.58          naponta 
            14.15                15.07                   15.26           15.44           15.58          naponta 
            15.15                16.07                   16.26           16.44           16.58          naponta 
            16.15                17.07                   17.26           17.44           17.58          naponta 
            17.15                18.07                   18.26           18.44           18.58          naponta 
            18.15                19.07                   19.26           19.44           19.58          naponta 
            19.15                20.07                   20.26           20.44           20.58          naponta 
            20.15                21.07                   21.26           21.44           21.58          naponta 
            20.50                21.54                   22.13           22.31           22.45          naponta 
            21.50                22.54                   23.13           23.31           23.45          naponta  
            22.50                23.54                     0.13             0.31             0.45          naponta 
            23.55                  0.59                     1.18             1.36             1.50          naponta 
 

Szolnok – Újszász – Budapest 
                 Szolnok     Újszász     Tápiószele     Nagykáta     Bp. Keleti        Közlekedik:  
                     3.00           3.15            3.33               3.52              4.45           naponta 
                     3.30           3.45            4.03               4.22              5.15            munkanapokon  
                     3.58           4.13            4.31               4.50              5.45            naponta 
                     4.18           4.23            4.51               5.10              6.05            munkanapokon 
                     4.43           4.58            5.16               5.35              6.30            munkanapokon 
                     5.03           5.18            5.36               5.55              6.50            naponta 
                     5.23           5.38            5.56               6.15              7.10            munkanapokon 
                     5.43           5.58            6.16               6.35              7.30            munkanapokon 
                     6.03           6.18            6.36               6.55              7.50            naponta 
                     6.23           6.38            6.56               7.15              8.10            munkanapokon, 
      de nem közl. XII.27-31-ig. 
                     7.00           7.15            7.33               7.52              8.45              naponta 
                     8.00           8.15            8.33               8.52              9.45              naponta 
                     9.00           9.15            9.33               9.52            10.45              naponta 
                   10.00         10.15          10.33             10.52            11.45              naponta 
                   11.00         11.15          11.33             11.52            12.45              naponta 
                   12.00         12.15          12.33             12.52            13.45              naponta 
                   13.00         13.15          13.33             13.52            14.45              naponta 
                   14.00         14.15          14.33             14.52            15.45              naponta 
                   15.00         15.15          15.33             15.52            16.45              naponta 
                   16.00         16.15          16.33             16.52            17.45              naponta 
                   17.00         17.15          17.33             17.52            18.45              naponta 
                   18.00         18.15          18.33             18.52            19.45              naponta 
                   19.05         19.20          19.38             20.07            21.10              naponta 
                   20.05         20.20          20.38             21.07            22.10              naponta 
                   21.14         21.29          21.47             22.06            23.10              naponta 
                   22.14         22.29          22.47             23.08              0.10              naponta 
                   23.14         23.31          23.49               0.07                       naponta, de nem közl: 
       XII.24 és 31-én. 
A MÁV hivatalos menetrendjének tervezete alapján összeállította:  
2010 november 29.      Lipák István  

Vasúti menetrend Ügyfélfogadás :  
Polgármesteri Hivatalban 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hi-
vatal az alábbi idıpontban várja Tisztelt Ügyfeleket: 
Hétfı: de.: 8.00-12.00, du.: 13.00-16.00 
Szerda: de.: 8.00-12.00, du.: 13.00-16.00 
Csütörtök: de.: 8.00-12.00, du.: 13.00-16.00 
Polgármester és a Jegyzı ügyfélfogadási ideje:  
hétfı 9.00 – 12.00, du.: 13.00 – 16.00 
Kedden és pénteken nincs ügyfélfogadás ! 

 
Gondnokságnál: 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gondnokság az 
alábbi idıpontban várja a Tisztelt Ügyfeleket: 
Hétfı – Szerda - Csütörtök: de.: 8.00-12.00, du.: 13.00-15.30 
Az Intézményvezetı ügyfélfogadási ideje: 
Hétfı - Szerda: de. 8.00 – 12.00 
Csütörtök: du.: 13.00 – 16.00 
Kedden és pénteken nincs ügyfélfogadás ! 

 
A Családsegítı és Gyermekjóléti  
Szolgálat: 

Hétfı: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 
Kedd, Szerda, Csütörtök: nincs ügyfél fogadás 

Péntek: 8.00 – 12.00 
 
Az új helyére költözött Könyvtár  
nyitvatartási ideje: 
 Hétfı: Szünnap Kedd: 8 – 17 
 Szerda: 8 – 17 Csütörtök: 8 – 17 
 Péntek: 13 – 18 Szombat: 8 – 12 

Önkormányzat intézményei: 
Polgármesteri Hivatal –  
központi telefonszám:  
53/580-030 
polgármester – 53/580-031 
jegyzı – 53/580-032 
mőszaki, kereskedelmi, szabály-
sértési ügyintézı –  
53/580-034 
gazdálkodási csoport –  
53/580-035, 
adóigazgatási ügyintézık – 
53/580-030 
népesség nyilvántartó, 
közgyógyellátási ügyek – 
53/580-038 
gyámügyi ügyintézı – 53/580-
038 
 igazgatási ügyintézı, szociális 
ellátások – 53/580-039 
anyakönyvvezetı, szociális 
ellátások – 53/580-039 
átmenti segély – 53/580-036 
Blaskovich János Általános 
Iskola – Széchenyi út 20.: 
53/581-003 
Tápiószele Székhelyő Közös 
Fenntartású Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat: 
53/380-028 

Gondnokság – ivóvíz ellátással 
kapcsolatban: 53/580-033 
egyéb ügyek: 53/381-121 
Könyvtár – 53/581-003 
Simonffy Kálmán Mővelıdési 
Ház – 53/381-232 
Csicserke Óvoda: 53/380-060 
 
Védınıi 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 
Tápiószelei Rendırırs – 
53/380-007 
Közvilágítási hibabejelentés  
telefonszáma:  
06-40-200-817 
e-mail: 
ugyfelszolgalat@kozvil.hu 
fax: 93/537-549 

Közérdekő telefonszámok: 
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LAPZÁRTA 
 

Felhívjuk az intézmények és a lakosság figyelmét, hogy lapunk 
továbbra is minden hónapban megjelenik. 
Ennek érdekében minden hónap harmadikán van a lapzárta, 
ezen idıpont után csak a következı hónapban áll módunkban 
cikket, és a hirdetéseket közölni. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Simonffy Kálmán Könyvtár és 
Mővelıdési Házban személyesen leadott, vagy a  
tszmuvhaz @freemail.hu e-mail címre küldött közlendıikért 
tudunk vállalni felelıséget.  
Kérjük, hogy az írásokat és a fényképeket külön állo-

mányban küldjék meg, mert a szövegbe ágyazott képek 
nyomdatechnikailag használhatatlanok!  

Kérdéseikre választ adunk személyesen, vagy a 06/53 381-232 
telefonszámon.     szerkesztıség 

GYÓGYMASSZÁZS 
 

KÖZELEG A KARÁCSONY! 
Ajándékozzon szeretteinek kedvezményes bérletet! 
További kezeléseim: 
narancsbır elleni, lávaköves, illóolajos-relaxáló, talp-
masszázs 

Próbálja ki! Törıdjön testével!Várom szeretettel! 
 

Csikós Katalin  
gyógymasszır 

Tápiószele Szelényi út 8 Telefon: +36-30/381-0019 
 

Megnyitottuk 
Bio Varázs üzletünket a tápiószelei Üzletsoron! 

Nyitva tartás: 
Hétfıtıl-péntekig 

8.00-12.00 – 13.00 – 17.00 
Szombat: 8.00 – 12.00  

Minden kedves vásárlót szeretettel várunk!  

Köszönetnyilvánítás  
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik szeretett 
férjem és jó testvér Búzás István temetésén megjelentek, 
sírjára a kegyelet virágát helyezték, fájdalmunkban velünk 
éreztek. 
Megköszönöm dr. Radics Ilona háziorvosunknak és dolgo-
zóinak áldozatos, türelmes, éveken át végzett munkáját.  

 Felesége és a Búzás család 

„A természet kegyetlen tanító, és csak két osztályzatot ismer.  

 Az egyik az élet, a másik a halál.” 

Fekete István 
November hónapban elhunytak 
 
özv. Kóré Imréné /Gál Borbála/ élt: 79 évet 
Farkas Menyhértné /Knyihár Éva Mária/ élt: 52 évet 
Veres János  élt: 46 évet 
Búzás István  élt: 65 évet 
Fehér István   élt: 64 évet 
Balogh Ernı:  élt: 71 évet 

Emléküket megırizzük! 

Angol nyelvtanfolyamok  

a Mővelıdési Házban Tápiószelén 
Kezdı angol nyelvtanfolyam indul 2011 ja-

nuár 4-én (kedden)18.00 órakor.  

A tanfolyam díja: 14 000 Ft (elsı három hó-

napra: 12 x 90perc) + tankönyv (kb. 5500 Ft) 

A már korábban indult csoportjainkhoz 

(elementary, pre-intermediate) is lehet csat-

lakozni. 

Érdeklıdni és jelentkezni lehet Garda Éva 

angol nyelvtanárnál  

(06 30 452 5949). 

Apróhirdetés 
Helytörténeti emlékkönyv / Elsı kiadás, fehér/  

egy példányát szeretném megvásárolni. 
Telefon: 06 30 9042925 

Köszönetnyilvánítás  
Köszönetet mondok mindazoknak, akik szeretett felesége-
met, édesanyát, nagymamát, unokatestvért, Farkas 
Menyhértné született: Knyihár Éva Máriát utolsó útjára 
elkísérték, sírjára szeretetük jeléül koszorút, virágot he-
lyeztek, fájdalmunkban velünk éreztek. 

A gyászoló család 

„ A gyerekem az életemnek mása, 
ı én vagyok, de mégis İ maga. „ 

 
Október hónapban született: 
Kovács Krisztofer Rafael Karolina és 
 Kovács Norbert fia 
 
November hónapban születtek 
 
Nyári Viktória Csuri Andrea és 
 Nyári István leánya 
 
Nagy Ferenc Szabó Hajnalka és 
 Nagy Ádám fia 
 
Orbán Alexander Armandó Bódi Szilvia és 
 Orbán Norbert fia 
 
Molnár Mihály Wenczel Borbála és 
 Monár Mihály fia 
 

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

20q morzsolt kukorica zsákokban  
eladó Tápiószelén 

Érdeklıdni 06/70 313 0762 






