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Június 16-án a tanítást követő első napon megkezdő-
dött a FORFA és a Széchenyi öreg iskolaépület kiürítése 
és bontása. Lezárult egy fejezet a tápiószelei oktatás 
történetében. Szeptembertől új épületben, modern felté-
telekkel kezdődhet meg az oktatás a Blaskovich János 
Általános Iskolában. 
Június 17-én megkezdődtek a buszperonok és esőbeál-
lók elkészítésének a munkái. A helyszíni bejárások és a 
kitűzések megtörténtek. A szerződéseket megkötöttük. 
A 100%-ban Leader pályázati pénzből megvalósuló be-
ruházás szeptember közepére készül el. 
Délután első alkalommal köszöntötte Önkormányza-
tunk az általános iskola felső tagozatának kitűnő tanu-
lóit és szüleiket. 
Június 18-án a TSE labdarúgó szakosztálya tartotta 
évadzáró összejövetelét a Művelődési Házban. 
Június 19-én rendhagyó módon a Farmosi úti iskola-
épületben került sor a 8. osztályosok ballagási ünnepsé-
gére. 
Este a Múzeumok Éjszakája program került megrende-
zésre a Blaskovich Múzeumban. 
Június 20-án hajnalban a korábbi esőzéseket tetézve egy 
felhőszakadás érte el településünket, aminek következ-
tében elsőfokú belvízvédelmi készültséget kellett elren-
delni. 
Különösen nehéz helyzetbe került a Kisfalu egy része, 
és a Káldy út környéke. 
Június 21-én a Kulturális-, 23-án a Pénzügyi Bizottsági  
ülésen a 24-ei Képviselő-testületi ülés előkészítése tör-
tént meg. 
A testületi ülésen többek között: 
- beszámolók kerültek meghallgatásra (TSE, Óvoda) 
- Szervezeti és Működési Szabályzatokat, Alapító Okira-
tokat  módosított a Testület 
- meghosszabbította a hulladékszállítási szerződést az 
ÖKOVÍZ-zel. 
Június 25-én konzultációs nap volt az Integrált Város-
fejlesztési Stratégia előkészítésével megbízott cég képvi-
selőivel. 
Június 26-án a Bizalom Klub sok érdeklődő igényének 
kielégítésére nagyszabású rendezvényt tartott a Műve-
lődési Házban. 
Ezen a napon indult 48 tápiószelei iskolás táborozni a 
Bodrogközbe, Pácin településre, és ezen a napon érke-
zett 23 fiatal hozzánk, az árvíz sújtotta Vadna település-
ről, akik a Református Egyház szokásos egyhetes tábo-
rozásán vettek részt. Köszönet a szervezőknek és azon 
családoknak, akik befogadták ezeket a fiatalokat és egy 
héten át ellátásukról gondoskodtak. 
Június 28-ától Játszó-hét volt a Családsegítő Szolgálat 
szervezésében, ahol azon gyerekek egyhetes foglalkoz-
tatását szervezték eg, akik anyagiak miatt nem tudtak 
táborozáson részt venni. 
Július 5-én iskolai építkezés bejárása volt. Folynak a 

bontási munkák, megkezdődött a külső területek rende-
zése is. 
Július 10-én a Népkertben került megrendezésre a II. 
Tápiószelei Tuning Fesztivál. Köszönet a főszervező 
Gavaldik Krisztiánnak a munkájáért. 
Július 17-18-án újtusnádi barátainkhoz látogattunk Er-
délybe. 

KRÓNIKA 

Új mozaikszóval kell megismerkednünk:  
Integrált Városfejlesztési Stratégia. 

A tavaly elnyert városi címünkkel feladatokat 
„nyertünk”, de ennek a feladatnak örömmel teszünk 
eleget. Tápiószele városának hosszú távú 10-20 évre 
szóló fejlesztési elképzeléseit kell papírra vetnünk. Ez 
a munka csak közösen, a település lakóival együtt 
történhet, ezért a munka megkezdését követően sze-
retnénk a lakosság véleményét, elképzeléseit kikérni 
ahhoz, hogy milyen  fejlesztési stratégiát fogalmaz-
zunk meg.  

Egy „jövőbe mutató” beszélgetésre hívjuk telepü-
lésünk lakóit  

2010. július 22-én csütörtökön 18 órára  
a Polgármesteri Hivatalba. 

 
Minden ötletet, elképzelést várunk! 

Kovács Ferenc 
polgármester 

IVS 

Tanulmányi Verseny Díj  
A 2009/2010-es tanévben a 8. osztályos Kácsor Sza-
bolcs érdemelte ki az Önkormányzat által alapított 
díjat. Országos tanulmányi versenyeken elért két ki-
magasló eredményével: 

Bókay Árpád Országos Biológiaverseny döntője  
II. helyezés 

Országos német verseny döntője  
III. helyezés 

Gratulálunk Szabolcs eredményeihez, és sok sikert 
kívánunk Neki a középiskolában is! 
 

Akikre büszkék vagyunk  
A tanév végén most először látta vendégül Önkor-
mányzatunk azon felső tagozatos tanulókat és szülei-
ket, akik kitűnő tanulmányi eredménnyel fejezték be a 
tanévet. Büszkék vagyunk rájuk, és példaként állítjuk 
valamennyiüket az iskola összes tanulója elé. Remél-
jük, hogy az eredményes, jó tanulás példája újra meg-
becsültté válik! 

Kitűnő tanulók névsora: 
Csicsó Henrietta 5.a 
Terék Martin  5.b 
Garcsár Cintia 6.a 
Sipos Csilla  6.b 
Pálfi Leila Liliána 6.b 
Gulyás Eszter  7.a 
Palásti Lia Dana 7.b 
Szakács Roland 7.b 

Szarvas Szabolcs 7.b 
Katona Fanni  7.b 
Szamosújvári Bálint 7.b 
Nagy Beatrix Katalin7.c 
Czilyó Boglárka 7.c 
Halászi Dániel 8.b 
Kácsor Szabolcs 8.b 
Palásti Maya  8.c 
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Tápiószele az elmúlt majd hat 
évben töretlen fejlődésen ment át. 
Az elmúlt években megkezdett be-
ruházások ebben az évben is töretle-
nül folytatódtak. 2010 legnagyobb 
fejlesztéseit vegyük sorba, és nézzük 
meg, milyen pénzügyi lehetőségek-
ből valósulnak meg. 

Legnagyobb és legköltségesebb a 
felső tagozatos iskola helyén épülő 
oktatási-, kulturális- és konferencia 
központi feladatokat ellátó épület-
együttes. A költségeinek fedezete a 
2008-ban kibocsátott 500 millió Ft-os 
önkormányzati kötvény és a 300 
millió Ft-os kormányzati támogatás. 
A kiadások a következőképpen ala-
kulnak: építési költségek: 698 M Ft, 
bútorok és informatikai berendezé-
sek: 35 M Ft, kiegészítő munkaként 
megrendelésre került a teljes körű 
esővíz elvezetés,  riasztó és kamera 
rendszer, nagyobb területű külső 
burkolat készítése, minden tante-
remre kiterjedő informatikai 
(internetes) rendszer kiépítésén túl 
gépészeti módosítások készülnek az 
épülethez 52 M Ft értékben. 

A könyvtárszárny befejezéséhez 
pályázaton nyertünk 33 M Ft-ot 
(önrész 6 M Ft). Az iskolára fordí-
tott összköltségek (műszaki ellenőr-
zés kiviteli terv közbeszerzési eljárás 
stb.) elérik a bruttó 864 M Ft-ot. 
Szeptember 1-jén itt kezdődik meg 
a tanítás! 

Az egészségügyi központ új szár-
nyának kivitelezése úgynevezett 
PPP-s rendszerben, az-az magántőke 
bevonásával készül. Az épületben a 
patika mellett gyermekorvosi ren-
delő és a védőnői szolgálat is elhe-
lyezésre kerül. A korszerű liftet is 
tartalmazó épület az év végére ké-
szül el. A több mint 80 M Ft-os beru-
házás önkormányzati tőkét nem igé-
nyel, teljes egészében a magáncég 
finanszírozza, az átadás után az ön-
kormányzat tulajdonába kerül, a 
cégé lesz a patika 50 éves ingyenes 
bérleti joga. Mivel a beruházás hatá-

sára a szakorvosi ellátásokra vannak 
jelentkezők (a szemészet után hal-
lásvizsgálati rendelés is indul tele-
pülésünkön), a Képviselő-testület 
tervezi, hogy egy plusz rendelőhe-
lyiség kialakítását is finanszírozza. 

Sokak fantáziáját megmozgatja az 
ABC előtti tér átalakítása. Majd 50 
éve lebontották az artézi kutat. Az 
eredetire hasonlító díszkút kialakí-
tásával visszaállítjuk Tápiószele 
ezen nevezetességét. 

A díszkút csak szimbolizálja az 
elődjét, vízforgatásos rendszerben 
fog üzemelni, reméljük sok ember 
szívét megdobogtatja majd, akik em-
lékeznek, vagy hallottak a „Szelei 
vízről”, az artézi kútról. 

A tér kialakításához pályázaton 
nyertünk majd 14 millió Ft-ot, az 
önrészünk alig 2 millió Ft. A tér au-
gusztus végére elkészül, méltó he-
lyet kap benne a „Béke-falu” emlék-
mű is, de nem ez fogja a központi 
helyet elfoglalni. A tér és a díszkút 
avatását szeptember 11-én, várossá 
nyílvánításunk 1 éves évfordulóján 
tervezzük! 

Szeptember közepére elkészül 
településünkön a régen várt, 10 db 
buszváró, a hozzátartozó járdaszi-
gettel. Reményeink szerint települé-
sünk arculatát is befolyásolja. A be-
ruházás 100%-os támogatottságú 
pályázati pénzből valósul meg, érté-
ke 6,8 M Ft. 

Ezek a beruházások nem kezdőd-
hettek volna meg tervek és felelős-
ségteljes önkormányzati döntések 
nélkül. 

Tervek készülnek a jövőre is. En-
gedélyezés alatt van a Béke úti régi 
iskolaépület irodaházzá 
(okmányiroda) alakításának terve. A 
tulajdonviszonyok rendezése után 
átfogó tervet lehet készíteni 
Tápiószele történelmi központjának 
kialakítására (a katolikus templom-
tól az evangélikus templomig terje-
dő részen). 

Most készül Tápiószele Integrált 

Városfejlesztési Stratégiája (IVS), 
ami hosszú távú, és területrészekre 
(városrészekre) történő lebontásban 
vázolja fel jövőképünket. 

Néhány gondolat a kötvény-
kibocsátással kapcsolatban: A 2008-
ban felvett 500 M Ft-ot 20 év alatt 
kell visszafizetni. Évente 2 alkalom-
mal történik a kamat fizetése, illetve 
2011. novemberétől (3 év türelmi idő 
miatt) a tőke törlesztése is elkezdő-
dik. 2012-től együtt a kamat és a 
tőke évente kb. 40 millió Ft-tal ke-
rül megfizetésre. Mindezekre fede-
zet- és a kötvénykibocsátáskor is ezt 
vették alapul- az iparűzési adóbevé-
tele a településnek (2010-ben az ipar-
űzési adóbevétel számításaink sze-
rint meghaladja a 100 M Ft-ot). 

A pénzeinket lekötve tartjuk, ez 
jelent biztonságot a fizetőképessé-
günkre. 2010. október 1-jei határnap-
pal 237 M Ft lekötött betét válik elér-
hetővé, ebből kerül ezen a napon 
kifizetésre az iskolaépítés utolsó, 4. 
részlete, ami 208 M Ft. 

Az építkezés első három rész-
számlája már kifizetésre került. A 
számlánkon lévő további közel 100 
M Ft-ból október 1-jéig kifizetésre 
kerül a könyvtár befejezésének 2. 
részlete, a dísztér költsége, az iskolai 
berendezések és buszmegállók. 

Ebből szeretnénk még megelőle-
gezni a pályázati támogatással meg-
vásárolandó traktort és pótkocsit, 
illetve a szintén pályázati támogatást 
élvező Szelei Expó rendezvényét. 

Az októberi önkormányzati vá-
lasztásokra nem hagyunk kifizetet-
len számlákat magunk után, sőt 
még néhány tízmilliós tőke is ren-
delkezésére áll a 8 főre csökkenő 
Képviselő-testületnek. Nem titkolt 
szándékunk, hogy szeretnénk a 
lakosság bizalmát elnyerni a követ-
kező önkormányzati ciklusra is, 
hogy Tápiószele fejlődése érdeké-
ben kifejtett munkánk tovább foly-
tathassuk!          Kovács Ferenc 

polgármester 

Tápiószele beruházásai és pénzügyi helyzete 
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A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az 
ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályoz-
ni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamato-
san fenntartani. A jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző 
június 30-át követően, a parlagfű virágzásától függetlenül, 
köteles hatósági eljárást kezdeni azon földhasználókkal szem-
ben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezési kötele-
zettségüket teljesíteni. A külterületi ingatlanok esetében a 
körzeti földhivatal jár el a védekezési feladat elmulasztóival 
szemben. Minden további értesítés helyett ezúton hívom fel a 
figyelmet a kötelezettség teljesítésére! Az elmúlt évben - el-
sősorban - figyelem felhívással éltünk – több esetben igen 
nehezen értünk el eredményt. Az elmúlt év tapasztalatai alap-
ján ez évben nagyobb súlyt fog kapni a bírságolás!  

Nem teljesítés esetén – a fertőzött terület nagyságától füg-
gően – pénzbírságot kell kiszabni, melynek összege az alábbi-
ak szerint alakul: 

0-50 nm-ig 20.000 Ft, 
50-100 nmig 20.000-50.000 Ft, 

100-200 nm-ig 100.000-750.000 Ft. 
A pénzbírság akár ismételten is kiszabható nem teljesítés 

esetén! 
A pénzbírság kiszabása mellett védekezési kötelezettség 

elrendelésére (tulajdonos, használó helyett a védekezés elvé-
geztetésére) is lehetőség van, melynek esetében valamennyi 

költséget (eljárási költségek, vállalkozó díját) az ingatlan tu-
lajdonosa vagy használója köteles megfizetni. Az igen ko-
moly szankció ellenére tapasztaljuk, hogy parlagfűvel szeny-
nyezettek az ingatlanok. 

Felhívom a figyelmet, hogy a pénzbírság kiszabása a nö-
vényvédelmi hatóságnak a kötelessége, attól nem tekinthet el! 

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy külterületen a fenti bír-
ság mértéke a következőképpen alakul: 

- 0-2 ha-ig:  20.000 Ft, 
- 2-5 ha-ig  20.000-60.000 Ft, 
- 5-10 ha-ig  60.000-150.000 Ft, 
-10-30 ha-ig  150.000-400.000 Ft, 
- 30-50 ha-ig  400.000-800.000 Ft. 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy több esetben 

érkezett bejelentés az elmúlt évben a gondozatlan kertek, nö-
vényvédelmi feladatok elmulasztása miatt. A növényvédelmi 
rendelkezések elmulasztását a jogszabály szabálysértésnek 
minősíti, mely esetében 60.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtha-
tó az ingatlan tulajdonos. Minden további értesítés helyett 
ezúton hívom fel a figyelmet a kötelezettség teljesítésére! 

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a méhekre veszélyes 
növényvédelmi munkavégzés bejelentési kötelezettség alá 
esik, melynek elmulasztása esetén 100.000 Ft a bírság mérté-
ke. 

Tóth Julianna 
Jegyző 

Felhívás parlagfű elleni védekezésre 

Pest megyében a tüdőszűrést az ÁNTSZ vezetője minden 
30. életévüket betöltöttek részére kötelezően elrendelte.  

A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni 
felismerésére. Panasz nélkül is lehet beteg. 

 

A vizsgálat helye:  
MŰVELŐDÉSI HÁZ – TÁPIÓSZELE, POSTA ÚT 2. 
 

ideje: 2010. 08. 03-tól 08. 17-ig: 
hétfõ: 12.00 órától – 18.00 óráig, 
kedd:   7.00 órától – 13.00 óráig, 
szerda: 12.00 órától – 18.00 óráig, 
csütörtök:   7.00 órától – 13.00 óráig, 
péntek:   7.00 órától – 13.00 óráig. 

 
FONTOS TUDNIVALÓK ! 

1. Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetőleg munkaidőn kívül 
jelenjen meg! 
2. Fekvőbeteg vagy járóképtelen a háziorvossal távolmara-
dását igazoltassa! 
3. Aki 1 éven belül volt tüdőszűrésen (pl. más helyen) kér-
jük, hogy annak igazolását (személyesen 
vagy családtagjai által) szíveskedjék bemutatni! 
4. SZEMÉYI IGAZOLVÁNYÁT, TB KÁRTYÁT, VA-
LAMINT AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT  
TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL! 

 
Polgármesteri Hivatal Tápiószele 

ÉRTESÍTÕ KÖTELEZŐ TÜDŐSZŰRÉSRE Választási tájékoztató 
 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek vá-
lasztásáról szóló 2010. évi L. törvény 24. §. (2) bekezdése 
alapján tájékoztatom a Lakosságot, hogy Tápiószele telepü-
lésen az önkormányzati képviselők egyéni listás választási 
rendszerében a megszerezhető mandátumok száma 8. Azaz 
8 fő fogja alkotni a következő képviselő-testületet.  
Tápiószele, 2010. június 24.  
     Tóth Julianna jegyző s.k. 

Helyi választási iroda vezetője 

Tűzgyújtás !  
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az avar, 
kerti hulladék és bármilyen egyéb hulladék nyílt 
téri égetése T I L O S ! A gyakori lakossági beje-
lentések alapján kérem, hogy tartózkodjanak a 
hulladék nyílt téri égetésétől !  

Tóth Julianna  
jegyző 

Házhoz menő szelektív  
gyűjtés rendje  

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Tápiószelén az 
alábbiak szerint alakul a házhoz menő szelektív gyűjtés 
rendje ( Pet Palack szállítás ): 

 augusztus 13. szeptember 10. 
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JÁTÉK-HÉT 
A Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő 

és Gyermekjóléti Szolgálatnál hagyományainkhoz híven az 
idén is megszervezésre került a játékhét június 28. és július 
02. között, melynek programjaihoz a Művelődési Ház adott 
otthont. Az odalátogató gyermekek szabadjára engedve fantá-
ziájukat kedvükre alkothattak a különböző kézműves területe-
ken: gyöngyfűzés, festés, rajzolás, arc- és testfestés, 
decupage, virágkötészet. A kreatív foglalkozásokkal párhuza-
mosan folyamatosan zajlottak a sport- és ügyességi játékok: 
tollaslabdázás, asztaliteniszezés, csapatjátékok, labdajátékok. 

Már az első napon több, mint 50 gyermek érdeklődött a 
foglalkozások iránt. Az általunk felkínált programok mellett 
tízóraival és üdítőitallal is tudtunk szolgálni. 

Kedden délelőtt az OMSZ helyi egységének és az önkén-
tes tűzoltóknak a munkájával ismerkedhettünk. Délután a 
Nagykátai Rendőrkapitányság által szervezett kerékpáros 
ügyességi versenyen vehettek részt a bátrabbak. 

Szerda délelőtt ifj. Terék József, Szívós István és Szívósné 
Terék Mária tartottak zenei délelőttöt. Népi hangszereket mu-
tattak be, majd somogyi népi táncot tanítottak. 

Délután az abonyi Vadas és Állatkertbe kirándultunk 33 
gyermekkel. 

Csütörtökön rajzversenyt hirdettünk. Erre összesen 47 
képpel pályáztak a versenyzők. Ivanicsné Zsíros Katalin taní-
tónő origami foglalkozást vezetett. Szintén ezen a napon tar-
tottuk a „Ki Mit Tud?” vetélkedőt is, ahol nagyon változatos 
műsorszámokkal szórakoztattak minket a fellépők. 

Pénteken a Blaskovich múzeumba voltunk hivatalosak 
múzeumpedagógiai foglalkozásra, amely nagyon sok érdekes-
séget tartogatott számunkra. 

A résztvevők számából (napi 60-100 fő), a gyermekek és a 
szülők visszajelzéseiből úgy ítéljük meg, hogy nagyon sikeres 
volt a programunk. Ez különösen abban nyilvánult meg, hogy 
sokan rövidnek tartották az egy hetet. Nem ígérhetjük, hogy 

jövőre hosszabb lesz (bár, nem lehetetlen), de az biztos, hogy 
ezt a hagyománysorozatunkat ápolni és fejleszteni szeretnénk, 
előtérbe helyezve a minőségi szempontokat. 

 
Köszönetet mondunk Túróczi Nóra védőnőnek és Túróczi 

Anikónak, akik minden nap önkéntes munkájukkal hozzájá-
rultak sikereinkhez. 

 
Sikereinkhez jelentősen hozzájárultak a következő nagylel-

kű támogatóink: 
 
Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Tápiószele, 
Művelődési Ház, Tápiószele,Blaskovich Múzeum, 
Általános Iskola Tápiószel, Búzás Üzletház – Búzás Endre, 
Mini Market – Patainé Tóth Szilvia, Szabó Kerékpárbolt, 
Méteráru – Lázók Ferencné,Saldona Bt., Ganz Ász Kft., 
Korpusz Diszkont,Oázis – Sinka Istvánné, Napsugár 2006 Bt. 
Kóré Cukrászda,PRO Infantibusz B+P - Dr. Pap Gábor 
Autóalkatrész bolt - Menkó Mihály, Gócsa Fotó,  
Dóra Virágbolt, Hús- hentesáru – Palcsó Zoltán,  
Virágbolt – Barna Erzsébet, Tóth Lajos Vállalkozó,  
Lénárd és Sz. Kft 2., Magyari Vegyes Kereskedés, 
Túróczi Ferenc -  Kádár, Népbolt – Kissné Nagy Melinda 
Roncs 2000 Bt. -  Dánffy György, Szele Patika,  
Kinga Fodrászat, Ádám Butik, Szikvíz – Vona Ferenc 
Dupla-Z Invest Kft, Böbe Fodrászat 
Zöldség-gyümölcs kereskedés - Boros László 
Zöldség-gyümölcs-kereskedés-Terék Imre 
 
Mobil Shop-Földi Ferenc, SG Electric  System Hungary Zrt.  

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

Vassné Tóth Katalin 
intézményvezető 
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Szeretném bemutatni a maglódi Fehér-
bot Alapítványt és az augusztus 20-án 
fellépő fiatalokat.  
  A maglódi Fehérbot Alapítvány 2003-
ban jött létre a vakok és gyengénlátók 
oktatásának és önállóbb  életük megse-
gítése céljából. 
  Hat év eredményes munka után 2009-
ben, felismerve a vakvezetőkutya fon-
tosságát, született meg a  kuratórium 
döntése, hogy a továbbiakban a 
Vakvezetőkutya-Kiképző Iskolát ki-
emelten támogatja   alapítványunk.  
  Az alapítók, Krizbai Attila és felesége, 
Krizbainé Győrfi Terézia segítségével és 
szervezésével elindult  egy úgynevezett 
jótékonysági, adománygyűjtő könnyűze-
nei műsor, amit vak és látó fiatalok ka-
roltak fel. 
  Pár sorban szeretném őket bemutat-
ni.  Horváthné Dunaveczki Leona 29 

éves, látását 14 évesen vesztette el. Je-
lenleg harmadik gyermekével  GYES-en 
van, de rövidesen a fellépéseken részt 
vesz. 
  Krizbai Teca 14 éves, születése óta 
vak.  Művészeti iskolába jár zongora 
szakra, látó diákok közé, ahol  kitűnően 
érzi magát és kimagasló tanulmányi 
eredménnyt ért el. 
  Krizbai Edit 11 éves. Szintén Művé-
szeti iskolában jár, sokat segít vak test-
vérének. Edit festészet szakos  és ő is 
kitűnő bizonyítvánnyal büszkélkedhet. 
  Székely Attila 15 éves zeneművészeti 
szakközépiskolás tanuló. Karmesteri 
pályára készül, jó eséllyel. 
  Ezekben az emberpalántákban egy 
csodálatos közös vonás is van. Fiatal 
koruk ellenére önzetlenül és  kitartóan 
járják az országot, hogy adománygyűjté-
sekkel segítsenek rászoruló embertársai-

kon. 
  Tavasszal már jártak Tápiószelén a 
Művelődési Házban, ahol a helyi gyere-
kek és fiatalok is felléptek. 
   A szervezést, a szereplést, valamint az 
összegyűlt adományokat ezúton is kö-
szönjük. 
   Részletek megtekinthetők a 
www.krizbaiteca.gportal.hu honlapon. 
 
Tisztelettel: 

Abonyi Lászlóné 
Elnök 

 
Szeretettel várjuk a fellépőket és a 

Vakvezetőkutya Kiképző Iskola be-
mutatóját augusztus 20-án. 

 
Urbán Mária 

Tápiószele, Művelődési Ház 

Tisztelt Olvasó! 

„Köztünk él a szelei 
származású Légrádi 
György, akinek ősei is 
ezen a földön éltek. 
- Gyuri, mióta foglalkozol 
galambokkal? 
Gyerekkorom óta galam-
bászom, családi hagyo-
mányokat ápolva. Komo-
lyan, egyesületi szinten 
1978 óta foglalkozom a 
galambtenyésztéssel. 
- Milyen fajta galambokat 
tenyésztesz? 

Első galambjaim lahorák, straszer és húsgalambok voltak. 
- Úgy tudom, komoly versenyeken előkelő díjakat nyertél! 
Igen, ez így van, első komoly eredményem 1982-ben értem 
el, a Magyar Galambász Szövetség 100. évfordulója alkalmá-
ból megrendezésre kerülő európai galamb- és kisállat kiállítá-
son. A lahoráim kimagasló eredményt értek el. Ekkor kaptam 
díszdiplomát kisállattenyésztésből.1986-ban minisztériumi 
kitüntetést kaptam, mint kiváló kistermelő.1989-ben kaptam 
meg az aranykoszorús mestertenyésztői rangot. 
- Milyen eredményeket kell elérni, hogy valaki ilyen magas 
szintű elismerést kapjon? 
Az kap aranykoszorút, aki egy fajtából 24 különböző orszá-
gos, vagy európai kiállításon kitűnő minősítést ér el.  
- Milyen galambokat tenyésztesz most? 
Jelenleg lahora fajta galambból 40 költőpárom van, 11 szín-
változatban, ez jelenleg Magyarországon és Közép-Kelet Eu-
rópában a legjobb tenyészállomány. Lahorából csak édes-
apámnak és nekem van minősítésem Magyarországon. Van-
nak még román kopasznyakú keringőim, ezeknek az az érde-
kessége, hogy a világon ebből csak 3 fajta létezik. Magyar 
fajtából komáromi bukók vannak, és a legutóbb beállított 
fajta, a fehér röppostások. 
- Ezek azok a galambok, amelyeket láthattuk a Trianon em-

lékmű avatásán? 
Igen, ezek voltak, 
szívesen vállalok 
rendezvényeken 
röptetést, érdekes 
színfoltja egy eskü-
vőnek vagy egyéb 
ceremóniának. 
- Hogyan választják 
ki a győztes galam-
bokat? 
Díszgalambjaimmal 
a szépségre kell 
törekednem. Min-
den fajtának van egy standard leírása, amely a körme begyé-
től a csőre hegyéig meghatározza, hogyan kell kinéznie. Az 
elméleti maximum pont száz, ebből vonják le a hibákat. 
- Mennyi hibapont alatt nincs esély jó eredményt elérni? 
Egy kitűnő, aki okleveles, 4 hibapontnál többet nem gyűjthet 
be. 
- Miért adnak hibapontot? 
A bíráknál először az összbenyomás számít. Fontos az alak, a 
szín, a rajz, a lábtoll, a szeme színe, a szem körüli bőr színe. 
Ha van 5 tojó vagy 5 hím kitűnő minősítésű galambod, vagy 
vegyes ivarban, arányban 8 kitűnőd, kiadják a champion 
címet, vagyis a kitűnők kitűnőjét. 
- Ezt is begyűjtötted már!? 
Szerinted? 
- Mik a terveid, mit lehet még elérni? 
A legnagyobb álmom a gyémánt koszorús nagymesteri cím 
elérése. 
- Mikor válhat, álomból valóság? 
Ehhez 72 különböző országos, vagy európai kitűnő minősítést 
kell összegyűjteni, nekem ebből már csak 11 hiányzik.  

Sok sikert kívánok neked, Gyuri, álmaid váljanak valóra! 
 

Urbán Mária 

Közöttünk él… 
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- Szívből gratulálok a gyémántdiplomá-
hoz, Zsuzsika néni! Szólíthatlak így, 
vagy inkább gyógyszerésznőnek? 
- Maradjunk az előbbinél! Sokkal job-
ban örülök ennek, és annak még jobban, 
hogy egész Tápiószele így szólít. 
 
- Mit jelent a gyémántdiploma számod-
ra? 
- Tisztáznunk kell valamit! Ez nem egy 
kitüntetés, ezt egyszerűen meg kellett 
élni. 1950-ben végeztem az ELTE-n, s 
ez ebben az évben lesz 60 éve. 
 
- Azért azt hiszem, nem csak ennyi, ilyen 
egyszerűen, nagyon sok az, ami mögötte 
van. Erről szeretnélek kérdezni, és első-
sorban életed Tápiószelei éveiről. 
- Az egész családom gyógyszerész volt. 
Családi tradíció, így adva volt, hogy én 
is az legyek. Balassagyarmatra mentem 
férjhez, ott is kezdtem pályafutásomat. 
Szakfelügyelő voltam először, de min-
dent csináltam. Majd gyógyszertár veze-
tő lettem Gyarmaton. Aztán a város 
után, mikor családom lett, egy falusi 
patika következett, úgy gondoltam, hogy 
így több időt tudok a gyerekeimmel töl-
teni. Egercsehi, a bányásztelep volt ez a 
hely. Nem egy szedett-vedett népség 
lakta, nagyon összetartó, jó kollektíva 
volt. Amikor pedig az orvos nem volt 
elérhető, hozzám jöttek minden bajjal, 
mondhatom azt, hogy szinte öt község-
ből. 
 
- Mikor jöttél Szelére? 
- A hatvani kórház főgyógyszerésze 
lettem, ott, ebben a beosztásban értem 
meg a hatvanadik évemet. Tudni kell, 
hogy ebből a beosztásból kötelező volt 
nyugdíjba menni, a korhatár elérésekor. 
A férjem meghalt, gyermekeim kirepül-
tek. Elővettem az egészségügyi köz-
lönyt, ott láttam meg a hirdetést. Így 
beültem a Trabantomba, és irány 
Tápiószele. Szemrevételeztem a falut. 

Menekülni akartam Hatvanból, az üres 
lakásból, felejteni akartam. Ott minden 
emlék többnyire szomorúságot okozott. 
 
- Mi volt az első benyomásod falunkról? 
- Otthont kerestem. Azonnal tudtam, 
hogy ez lesz az. Jól választottam, a 
szeleiek befogadtak, én is teljesen 
tápiószeleinek érzem magam. Nagyon jó 
a kollektíva a gyógyszertárban, őket 
túlnyomó részt örökül kaptam. Nagyon 
jól esett Baloghné, Gabika fogadtatása 
akkor, aki szeretettel biztatott, hogy vág-
jak bele. Itt maradtam. Annak ellenére, 
hogy nem szeretem az Alföldet. Nagy-
maroson születtem, a Dunába szerelmes 
vagyok, Egercsehi és Gyarmat is Nóg-
rádban, a hegyek között van. 
 
- Mi hiányzik az életedből azzal, hogy itt 
élsz? 
- Nem bántam meg, hogy vidékre köl-
töztem. Nem frázis, valóban szeretem 
Szelét. Bár úgy érzem, régebben na-
gyobb élet volt itt. A gazdag klubélettel, 
ami itt van, közelebb kerültem az embe-
rekhez. A klubvezetők, ha felkérnek egy 
előadásra, örömmel megyek, még néha 
meg is tornáztatom őket. Nagyon szere-
tem a természetet, tagja vagyok a termé-
szetbarát klubnak is, sőt nagyon sok 
javaslatom volt, és tevékeny részt vállal-
tam, hogy kirándulásokat szervezzünk. 
Így szerveztem kirándulást magam is. 
Kirándultunk Visegrádra gesztenyeérés 
idején. Azt az örömet! Mindenki, földig 
hajolva, gesztenyét keresett. Palócföldet 
is bejártuk, bemutattam életem egy lak-
helyét, Balassagyarmatot, a „Legbátrabb 
várost.” 
 
- Voltak nagyobb problémák biztosan az 
életedben. 
- Az egyik legnagyobb mindjárt egy pár 
évvel az után, hogy ide kerültem. Akkor 
magánosították a gyógyszergyárakat. 
Hetven éves voltam akkor. Nem tudtam 
mitévő legyek. Eladtam minden ingatla-
nomat, hogy ki tudjam fizetni az önkor-
mányzati tulajdonban levő gyógyszertári 
ingatlant. Ők olyan árat szabtak ki, ami-
lyent akartak. Felét kifizettem, a többit 
részletekben. Azóta egyre keményebben 
dolgozom. Rengeteg az adminisztráció. 
Nehéz megoldanom a helyettesítéseket 
is, bár barátaim, főleg azok, akikkel 
együtt végeztünk, bátorítottak, de he-
lyettesíteni senki sem akart. Megoldó-
dott ez is, amikor a lányom, Katalin, aki 

szintén gyógyszerész, beállt mellém 
dolgozni. Így összefogva igyekszünk a 
lakosság gyógyszerellátását maximáli-
san biztosítani. Több nagykereskedővel 
állunk kapcsolatban, a hiánycikkeket is 
be tudjuk szerezni. A gyógyszertár nyit-
va tartását a lakosság igénye szerint vál-
toztattuk meg. Reggel 7.30-tól, déli 
megszakítás nélkül, 16.30-ig tartunk 
nyitva. Ezen felül, miután a lakásom is 
itt van, zárás után és ünnepnapokon is 
kiadom a gyógyszert sürgős esetben a 
rászorulóknak. 
 
- Ma is csodálunk Téged és nem csak 
ezért. 
- A névtelenségből jöttem, azt is akar-
tam. Csak úgy jönni, mint egy nyugdí-
jas. Nem a múltamból akartam elisme-
rést, hanem a munkámból. Úgy érzem, 
sikerült. 
 
- Megbántad-e hogy Szeléhez kötötted 
életed egy nagy részét? 
- NEM! Nagyon örülök, hogy ide jöt-
tem. Sokan nem is hiszik, de országos 
hírű Tápiószele. Sokat emlegetik. Főleg 
jó oldaláról. Mindenkinek elmondom én 
is, hogy mennyi rendezvény van, hogy 
valóban van élet, nem is kicsi. Bár most 
félünk a bizonytalan jövőtől. Úgy tud-
juk, nyílik egy új gyógyszertár 
Tápiószelén. Szerintem városunk lakos-
ságának létszáma nem bírja el a két pati-
ka működését. Az lesz a következmé-
nye, hogy többen munkanélkülivé vál-
nak dolgozóink közül. Mit hoz a jövő? 
Az kérdés. Én dolgozom tovább. Eddig 
sem álltam le egyetlen napra sem. Ilyen 
az aktivitásom. Ha leálltam volna, már 
nem itt lennék. 
 
- Mi a véleményed a természetgyógy-
ászatról? 
- Nagyon pozitív. Haragszom a gyógy-
szerekre. Mindig azt mondom, mindent 
próbáljanak meg, lehetőleg ne rögtön a 
kémiai anyagot. A lehető legrosszabbat 
teszik a gyógyszerek, főleg a mértékte-
len fogyasztásuk. 
- Köszönöm a riportot, a beszélgetést, 
mindent, amit Tápiószelén, most már 
városunkért tettél. 
- Nekünk alaptermészetünk a családban 
a humánum, a másoknak nyújtott önzet-
len segítség, jót tenni másoknak. Eddig 
is így éltem, és ezután is így szeretnék 
élni. 

Faragó Sándor 

Gyémántdiploma, és ami mögötte van 
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ÉRETTSÉGIZZEN INTÉZMÉNYÜNKBEN!  
A TÁPIÓSZELEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

a Budakalász Gimnázium Tagintézményeként  
a 2010/2011-es tanévben, a 10. 11. és 12. évfolyamon ismét  
ESTI TAGOZATÚ GIMNÁZIUMI osztályokat indítunk.  

 A beiratkozás időpontjai: 2010. június 7-től 11-ig  8.00 -17.00 óráig 
              2010. augusztus 23-tól 
                     szeptember 03-ig 8.00 -17.00 óráig 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
Személyi igazolvány, korábbi iskolai bizonyítványai, lakcímkártya,  

valamint 11 000 Ft beiratkozási költség.  
A beiratkozás helye: 2766 Tápiószele, Liliom út 11. 

Részletes tájékoztató: 06/30/816-4986. 
Kácsorné György Gabriella 

igazgató 

Intézményünk a térség legnagyobb 
oktatási intézménye, mind tanulói lét-
szám, mind a foglalkoztatottak száma 
alapján. A közel 650 általános iskolai, 
valamint 86 fő gimnáziumi tanulói lét-
szám a környék iskolái közül messze 
kiemelkedik. 

Ekkora intézményt vezetni nagy ki-
hívás, hatalmas felelősség. Ahhoz, hogy 
következetes, színvonalas oktatás le-
gyen, a fenntartó, az iskolavezetés, a 
kollégák, a szülők éveken át tartó, egy-
másra épülő, összehangolt, következe-
tes munkája szükséges. 

A sikeres, jól működő iskolák jel-
lemzői között a tantestületen belül ma-
gas fokú kohéziót, együttműködést, 
kollegialitást, a problémákra való odafi-
gyelést, a problémamegoldásra, a vál-
toztatásra, a fejlődésre való képességet 
találjuk. Ezeket a jellemzőket mi is 
próbáltuk iskolánkban előtérbe helyez-
ni, megvalósítani. A pedagógusnak 
szinte minden területen példát kell mu-
tatnia, a kor követelményeinek meg kell 
felelnie, állandóan képeznie kell magát, 
naprakészen tájékozottnak kell lennie. 
Ezeket az értékeket minden itt tanító 
kolléga maximálisan hordozza magá-
ban. 

 Tantestületünk szakmailag előre 
felkészült az új, korszerű, a mai modern 
követelményeknek megfelelő eszkö-
zökkel felszerelt épület adta lehetősé-
gek kihasználására. Csak az idei tanév-
ben közel 160 továbbképzésen vettek 
részt kollégáink a TÁMOP pályázat 

keretén belül. 
Egységes, következetes munkánkkal, 

stabil tudásunkkal, pontosságunkkal, 
pálya iránti tiszteletünkkel továbbra is 
biztos alapokat tudunk adni a 
tápiószelei tanulóknak. 

Az elmúlt öt évben a fenntartó támo-
gatásával hoztunk létre emelt szintű 
matematikaoktatást negyedik évfolyam-
tól, felmenő rendszerben. Hetedik, 
nyolcadik évfolyamosaink számára 
második idegen nyelv oktatását bizto-
sítjuk a környéken egyedülállóan. A 
sport tekintetében négy sportágban ki-
emelkedő eredményeket ér el iskolánk. 
Immár harmadik éve a környékben élő 
felnőttek számára gimnáziumi érettségi 
megszerzésre adunk lehetőséget. A bu-
dakalászi gimnázium tagintézménye-
ként, szintén a környéken egyedülállóan 
pályáztunk a digitális középiskola el-
nyerésére. A pályázat bírálás alatt van. 

Az elmúlt öt évben kollégáink szak-
mailag, tanítványaink tudásukkal bizo-
nyították oktatásunk színvonalát. Több 
országos és megyei versenyen évek óta 
dobogós helyezéseket érünk el. A kollé-
gák és a képviselő-testület bizalmára 
építve próbált az iskolavezetés egy 
olyan oktatási bázist létrehozni, mellyel 
úttörő szerepet vállalt a környéken. A 
fenntartó közreműködésével közel 
56 000 000 Ft-ot nyert intézményünk 
pályázat útján továbbképzésekre, esz-
közökre. A pályázati lehetőségeket nap-
rakészen nyomon követjük, sikeresen 
kihasználva minden lehetőséget. 

Szerencsés vagyok, hiszen a kollé-
gák, a szülők és a fenntartó támogatásá-
val újabb öt évre kaptam meg a bizo-
nyítás lehetőségét, intézményünk to-
vábbi fejlesztését. 

A jövőben az új iskola megépítésével 
újabb olyan lehetőségek nyílnak város-
unk számára, amiről eddig csak álmo-
dozhattunk. A megfelelő számú, kor-
szerűen felszerelt tantermek otthont 
adhatnak OKJ-s oktatások indításának, 
együttműködve a munkaügyi központ-
tal, állami finanszírozással. Lehetőség 
nyílik ifjúsági osztályok létrehozására. 
A hatalmas előadó terem konferenciák 
rendezésére alkalmas, melynek bérbe-
adása a dologi kiadásainkat enyhítené. 
Számítástechnika termünk, korszerű 
könyvtárunk újabb lehetőségeket bizto-
sít a tanulásra, helyben, utazási költség 
nélkül. A Liliom úti forfa épülettől 300 
felsős búcsúzott. A korszerű, új intéz-
ményt a 300 felsős és 100 felnőtt veszi 
birtokba. Ez a létszám évek óta folya-
matosan emelkedik. 

 
Köszönöm kollégáim munkáját, a 

szülők és a fenntartó bizalmát: 
 
„Sikeres jövőt csak akkor építhetünk, 

ha a múlt értékeit megőrizzük, a jelen-
hez alkalmazkodunk, a jövőt pedig a 
legjobb tudásunk szerint formáljuk.” 

 
Kácsorné György Gabriella 

Igazgató 
 

Öt év eredménye, s a következő öt év lehetősége 
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Díjazottjaink 
Hagyományainkat követve a tanév végén az idén is átadtuk 

iskolánk legnagyobb  fokú elismerését, a „Nebuló”-díjat. A 
feltétele a díjnak, hogy nyolc éven át kitűnő tanuló legyen a 
díjazott, versenyeken eredményesen szerepeljen, közösségi 
munkája és magatartása legyen példamutató. A díj két részből 
áll, egy évszámmal ellátott serlegből, és az „Építsünk iskolát” 
Alapítvány pénzbeli támogatásából. Ebben az évben a kurató-
rium egyöntetű támogatásával ezt Kácsor Szabolcs 8.b osztá-
lyos tanuló érdemelte ki. Szabolcs az idén 3. helyezést ért el 
az országos német nyelvi versenyen, 2. lett az országos 
Bókay biológia versenyen és az eddigiekben egyedülálló mó-
don, már általános iskolai tanulmányai alatt sikerült németből 
középfokú nyelvvizsgát letennie.  

Az „Apáczai-díjat” egy tankönyvkiadó hozta létre, mely-
nek iskolánk bázis-iskolája. Komoly elismerési feltételei van-
nak. A jó tanulmányi-, sport- és közösségi munka pontokat ér, 
és emellett egy több részből álló pályázati munka elkészítése 
is szükséges. Ennek tartalmaznia kell többek között egy szín-
vonalas helytörténeti dolgozatot, Apáczai Csere János életé-
nek feldolgozását, a Himnusz elemzését és egy határainkon 
túl élő magyar diákkal való kapcsolattartást. Kitartó munkája  
eredményeként ezt a díjat, amely oklevél és pénzbeli jutalom, 
Palásti Maya 8.c osztályos tanulónk kapta.  

A harmadik elismerés - a helyi „Erdélyi magyarok klub-
ja” könyv felajánlása - annak a diáknak adható, aki ebben az 
évben történelem tantárgyból a legérdeklődőbb, és eredmé-
nyeket felmutató volt. Molnár József  8.a osztályos tanulónk 
tett eleget ezen kiírásnak.  

Gratulálunk nekik és példaként állítjuk őket itt maradó 
tanulóink elé. 

 Ami a tarisznyából kimaradt 
Szülők, nagyszülők, testvérek, tanárok, diáktársak büszke 

szívvel ünnepelték nyolcadikosainkat ballagásukkor. Az osz-
tályfőnökök és a szülők gondos mérlegelése és döntése után 

elindultak új, választott középiskolájuk felé. A 73 továbbta-
nuló diákunk továbbtanulási mutatói a következőképpen 
alakultak:    

Az első megjelölt helyre: 49 tanuló nyert felvételt 
2. helyre:   10 fő 
3. helyre:   9 fő 
További helyekre:  5 tanuló. 
Gimnáziumban folytatja tanulmányait 4, szakközépisko-

lában 33, szakiskolában 36 volt diákunk.        
Kívánjuk, hogy személyiségük, képességeik kibontakoz-

tatásához a választott területek a  legjobban megfelelje-
nek!    

Néhány megfontolandó gondolatot tennénk még a hetedi-
kesek által nagy szeretettel készíttetett tarisznyátokba:             

A szeretetet nem a szavak, hanem a tettek bizonyítják.   
Minden zugocska, amit szeretünk, egy világ számunkra. 

A szeretet azokat a könnyeket is meglátja, amit nem sír-
tak el, és azokat a kéréseket is meghallja, amelyek el sem 
hangzottak. 

A szeretet kérés nélkül ad, makacskodás nélkül elfogad, 
késlekedés nélkül megbocsát, és csak saját elégtelensége 
miatt szenved. 

A szeretet lángjában a legkeményebb vasnak is meg kell 
olvadnia. 

Nem abban van az élet mértéke, hogy mekkorát tud kér-
dezni az ész, hanem abban, hogy milyen nagyot tud felelni 
a szív. 

Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen, tulajdon-
képpen rosszabbá tesszük. De ha olyannak vesszük, ami-
lyennek lennie kell, akkor azzá tesszük őt, amivé lehetne.  

Csak annyira vagyunk hiteles emberek, amennyire szere-
tünk. 

Ahol szeretet van, ott előbb-utóbb a siker és a jólét 
is megjelenik. Kívánom ezt nektek! 

Récsi Lászlóné 
ig.h.                   

Egy újabb páratlan siker az általános iskolában 
 
E tanév elején nem sokan tudták, hogy hogyan alakul a 2009/2010-es iskolai évünk. Néhány szülő félelmében átíratta a 

gyermekét az iskolánkból egy másik iskolába. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy a gyermekeink egyáltalán nem tekintet-
ték terhesnek a két műszakot, mert ilyen körülmények között is biztosítható volt a színvonalas oktatás és az alapnevelés. Min-
denki, tanár-diák, tette a dolgát, nem csak az iskola falain belül, hanem azon kívül is. Ezt bizonyítja, hogy az elmúlt időszak-
ban iskolánk tanulói újra és újra számos kiváló eredményt értek el különféle versenyeken. Mint a többi kollégáim, ebben a 
tanévben is büszkélkedhetek kimagasló teljesítményt nyújtott tanulókkal. 

Halászi Dániel (8. b) és Kácsor Szabolcs (8. b) osztályos tanuló az Oktatási és Kulturális Minisztérium által szervezett 
Német Nyelvi Tanulmányi Versenyen kiváló teljesítményeik alapján, bejutottak a Megyei Döntőbe.  Kácsor Szabolcs to-
vább jutott az Országos Döntőbe, ahol HARMADIK helyezést ért el. 

Milyen jellegű volt ez a megmérettetés? A versenyre 700 iskola nevezett be. A megyei fordulóba megyénként 20 tanuló 
jutott be. E tanulók közül a zsűri válogatta ki a 21 legjobbat, akik megmérkőztek az Országos Döntőn. Itt bizonyított isko-
lánk két tanulója. 

A másik jelentős eredmény, hogy Kácsor Szabolcs ebben a tanévben megszerezte Német nyelvből a Középfokú 
Nyelvvizsgát. 

Gratulálok tanítványaimnak, és kívánom, hogy a kitartó szorgalmuk, alkotó munkájuk még több örömet és boldogságot 
szerezzen nekik, és szüleiknek a jövőben is. 

Remélem, az új iskolában még több tehetség még több területen bontakozik ki, és ez sikerélményt jelent majd mind a diá-
kok, mind a tanáraik számára. 

Véleményem szerint egy tanulmányi versenyen elért győzelem, vagy elért helyezés mindig büszkeséggel töltheti el annak 
felkészítőjét és teljesítőjét egyaránt. Az iskola számára is büszkeség, hogy ilyen tanulókkal büszkélkedhet. Köszönet nekik! A 
részt vevők névsorát, valamint az elért sikert a   http://www.szolnok-ped.sulinet.hu/verseny/alt_isk/
tanulmanyi_versenyek_alt_isk.html internetes címen tekinthetik meg az érdeklődők. 

Mitro- Bozsik Ilona 
Szaktanár 
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15 éves a Mozgáskorlátozott Klub  
Május 26-án ünnepelte 15. születésnapját a Tápiószelei Mozgáskorlátozottak Klubja. A szép és megható megemlékezésre a 
városi Művház nagytermében került sor. Az adományozók jóvoltából szépen megterített asztalok várták a sorstársakat. 
Jelenlétével megtisztelte az összejövetelt városunk alpolgármestere és jegyzőnője, a helyi civil szervezetek vezetői, valamint 
a megyéből több társklub küldötte is. 

Az est háziasszonya Terékné Erzsike volt, a zenét ki más, mint a 
mindig szolgálatkész Terék Pista szolgáltatta. Jovanovitsné Marika 
klubvezető köszöntője után a klubtagok kedves műsorral szórakoz-
tatták sorstársaikat: Barta Sándor, Samu Sándorné, Sipos Jenő 
(ének), Terék Istvánné, Borsos Judit, Faragó Sándor (vers, próza). 
A klubtagok hálás köszönetüket fejezik ki a nagylelkű adományo-
zóknak, akik adományaikkal hozzájárultak az összejövetel sikeré-
hez: 
Sziráki Károly úrnak 
Józsa László úrnak 
Kóré Pál úrnak 

Külön köszönet a klubvezetőnek, Jovanovitsné Marikának a fárad-
ságot nem ismerő szervezésért! 

Június 12-13-án, Szegeden rendezték meg a nyolcévesek 
szivacskézilabda döntőjét. A kánikulai melegben színvonalas 
mérkőzéseket láthatott a nagyszámú közönség. 

Szombathellyel, Balmazújvárossal, Tatabányával kerül-
tünk egy csoportba. 

A másik négyesben Mohács, Siklós, FTC és a Vasas csa-
patai küzdöttek egymással. 

Az első mérkőzésünket biztosan hoztuk  
Balmazújvárossal szemben: 16:6 
A következő meccsnek már a továbbjutás volt a tétje.  
Tatabányát 23:13-ra vertük. 
A csoportelsőségért zajló mérkőzésen, a szoros emberfo-

gással játszó Szombathely meglepett bennünket: 24:14. 
A hetesek döntöttek 
Másnap a döntőért a veretlen és esélyesebb Moháccsal 

játszottunk. 
Hatalmas küzdelemben fej-fej mellet haladtak a csapatok.  

Hol itt, hol ott volt az előny. Az utolsó percben Mohács 
vezetett, de nálunk volt a labda. Az ellenfél vehemens edzője 
nem bírta az izgalmakat, és reklamálásért kiállították. 

Tíz másodperc maradt az egyenlítésre. Farkas Szimi be-
dobta. Sikerült! 

Hétméteresek következtek: az ellenfél egyet, mi kettőt 
hibáztunk. Ezen múlott a döntő! 

A bronzmérkőzésre Siklósnak több ereje maradt. 16:11 
Végeredmény: 1. Szombathely 
   2. Mohács 
   3. Siklós 
   4. EURO-NOVEX  
       TÁPIÓSZELE ÁLTALÁNOS ISKOLA 
Csupa nagybetűvel! 
Igen, mert amit az U8 és U9-es korosztályban kislányaink 

produkáltak, az csupa nagybetűt érdemel. 

Az ország negyedik legjobb csapata 

Kilencedik alkalommal szerveztünk nyári tábort.
(Kácsorné, Kiszelné, Kovácsné) 

Mátrafüreden túllépve voltunk már a Börzsönyben, 
Zemplénben, Vértesben, Bükkben, Bakonyban. Az idén 
Bodrogközzel ismerkedtünk. A szlovák határ mellet talál-
ható Pácinban táboroztunk.  

A Gólyafészek Ifjúsági tábor igazán igényes, kulturált 
környezetet biztosított 48 tanuló kikapcsolódásához. Ellá-
tásunkat szülőktől kapott kiegészítés tovább javította: gyü-
mölcs, sütemény, üdítők stb. Az idén a pihenésé, szórako-
zásé, a játéké volt a főszerep, amit a tábor messzemenően 
kielégített.  

Focipálya, strandröplabda, biliárd, csocsó, pingpong 
mellet sok-sok társasjáték állt a gyerekek rendelkezésére. 

Egy napot Sátoraljaújhelyen töltöttünk, ahol a kaland-
park, a bob, a libegő nyújtott felhőtlen élményeket. Egy 

másik napon, átmenve Szlovákiába, a nagykövesdi várat 
hódítottuk meg. 

Lovaskocsival jártuk körbe Pácint. Ismerkedtünk a helyi 
látványosságokkal, a kastély múzeummal. 

Quadozni tanultunk. Egész héten át zajlottak az izgal-
mas tábori versenyek. 

Az utolsó napon bográcsban lecsót készítettünk, este 
disco-t szerveztek nekünk. 

Hazafelé Miskolcon Túróczi nagypapa (Túróczi Ferenc) 
támogatásának köszönhetően a Mc’Donalds forgalmát 
javítottuk Július 2-án élményekkel telve, épen és egészsé-
gesen értünk haza. 

A szervezők és a rutinos táborozók szerint ez a tábor 
volt eddig a legjobb. 

 
Kácsor Istvánné 

Ez volt a legjobb… 
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A női kézilabda, és a kislányok szivacskézis 
sikerei mellett méltatlanul háttérbe szorulnak a 
fiúk. Míg a lányok meccsein hatalmas tömeg 
szurkol, addig a férfiakén csupán egy-két szülő, 
testvér esetleg barátnő erősíti a hazai tábort. 
Vajon aki a lányok meccsére ellátogat, az a 
fiúkéra miért nem kíváncsi? Nem egyszer ta-
pasztaltuk már, hogy a vendégek szurkolói lel-
kesebbek és hangosabbak voltak a mieinknél, 
pedig a fiúk igenis megérdemelnék, hogy rájuk 
is figyeljenek. 

A 2009-2010-es bajnokságban a 
TÁPIÓMETALL  

Tápiószele SE - Férfi ifjúsági csapat  
BAJNOK lett, 

míg a felnőtteknél a TÁPIÓMETALL 
Tápiószele SE - Férfi felnőtt  

a 11. helyen végzett. 
 
 

A bajnokság alatt edzőcsere is történt. Kácsor Istvánné Edit nénit Nagy Tamás váltotta, aki szintén a legjobbat igyekszik 
kihozni a csapatból. Remélem, a szünet után a hazai szurkolók száma népesebb lesz, és ez is növeli majd a fiúk lelkesedését, 
akiknek sok sikert kívánok! 

Kiszel Zsófia 

Tápiómetall Tápiószele S.E 2009-2010 Pest megye  
ifjúsági bajnokcsapata 

Most Wanted néven az elmúlt négy hónapban rendha-
gyó kezdeményezés indult, labdarúgó tehetségkutató 
programot szponzorál a Nike. A legjobbak számára a 
csúcspontot a Ferencváros elleni mérkőzés jelenti majd az 
Üllői úton. 

A tehetségkutatóra 1989. január 1. és 1993. december 31. 
között született igazolt labdarúgók jelentkezhettek, 2010. 
március 22-ig. Áprilisban és májusban heti kétszer, összesen 
tizenhat alkalommal tartottak kiválasztó edzéseket, alkalman-
ként negyven-negyven játékosnak. Akik erre a tesztelésre a  
jelentkezést követően megkapták a lehetőséget, azoknak egy 
nap állt a rendelkezésükre, hogy meggyőzzék az alkalmassá-
gukról és a nélkülözhetetlenségükről az őket árgus szemekkel 
figyelő edzőket. A felcsúti Puskás Ferenc Akadémián, az or-
szág legjobban felszerelt és kiépített edzőközpontjában a 
Mezey György és Egervári Sándor által összeállított egyna-
pos kiválasztó-programot ismert szakemberek vezényelték le. 

A Most Wanted tehetségkutató programjának utolsó fordu-
lójára, június utolsó hetében, 22 játékos maradt, közülük két 
kapus és két mezőny játékos kap piros lapot, ami azt jelenti, 
hogy az ő munkájukra már nem tartanak igény. A 22 fiatal 
labdarúgó tehetség között van a tápiószelei Rubint Ádám. 

Cikkem írása közben üzenet jön Ádám édesanyjától: csak 
annyit mondjanak meg a Marcsinak, 18, ő majd érti. Igen, 
értem, az izgalom véget ért, Ádám benne van a legjobb 18-
ban. 

Ádám! Nagyon szurkoltunk neked, tudtuk, hogy tehetséges 
vagy, és célba fogsz érni! Büszkék vagyunk rád! 

Szervezzük az autóbuszt, amivel utazunk 20-án az Üllői 
útra, hogy buzdíthassunk! 

MOST WANTED 

A KÉT RUBINT  
Rubint Ádám és Rubint Réka közös edzése 

Kézilabda, szurkolói szemmel… 

KD 



Önkormányzati Híradó 

12  2010. július 

2010. szeptember 11. 
Tápiószele, Művelődési Ház  

9-12 óra MOZDULJ, SZELE! 
 

Tápiószele Bikája kerestetik! 
                      - Keressük a város legerősebb emberét! 
Játékos vetélkedők felnőtteknek 
                      -Told az asszonyt!       
                      -Sodrófa hajító verseny 
 
Játékos vetélkedők gyerekeknek 
                      - diótörő 
                      - gólyalábazás 
Mozogj az egészségedért!  
- az egészséges életmódról, 
- a mozgás és az egészség összefüggéséről elméletben és 
gyakorlatban 
- tanácsadás a helyes fogyókúrázásról 
- fitness és aerobik programok   
 
Kerékpár túra az Agrobotanikai Intézetig 
 

A RANGADÓ 
futballmérkőzés, szelei legendák közreműködésével 

Öregfiúk /55 év felett/ – Öregedő Fiúk /55-40 év között/ 
válogatott mérkőzés 

kispályás focimeccsek, asztalitenisz, kerékpáros triál be-
mutató, íjászat, küzdősportok bemutatója, sakk   

egészségsátor, masszázs, testsúlyindex, vérnyomásmérés  

Szelei bableves- 
 és babgulyás főzőverseny 

 

12-13:30 óra 
Jó ebédhez szól a nóta 

„Elhúzzuk a nótádat”- zenés köszöntő,  
az ezen a napon születetteknek 

 
13:30-14 óra 

Eredményhirdetések 
Sportversenyek és a főzőverseny díjazottjai 

 
14 órától 20 óráig 

Tápiószelei fellépők közreműködésével színes  
szórakoztató műsor  

Beszélgetés a műsorszámok között szeléről  
elszármazottakkal  

 
16 óra 

Ünnepélyes Díszkút avatás 
Galambröptetés 

 
Kísérő programok  

Kiállítás a művelődési házban,  
a Folton-folt klub munkáiból.  

„Átváltoztatjuk”- fodrász és kozmetikus kezei alatt 2 
hölgy átváltozását követhetjük figyelemmel.   

Műveltségi totó –Tudunk mindent Tápiószeléről?! 
9-16 óráig lehet válaszolni a kérdésekre 

17:30-kor eredményhirdetés 
Fotó kiállítás régi szelei képekből 

„Ez itt az én hazám” – rajzpályázat   
21óra Népkert 

REPUBLIC KONCERT 

ELŐZETES 
AUGUSZTUS 20. 

Szent István Napi Sokadalom 
Az Új Kenyér Ünnepe 

TÁPIÓSZELE MŰVELŐDÉSI HÁZ 
 

14:30 óra  Az  új kenyér áldása, ünnepi műsor 
15:00 óra  Keresztes Ildikó műsora 
15:45 óra  Krizbai Teca és barátai énekelnek  
16:15 óra  HDS táncol 
16:45 óra  A Szelei Fiúk tánca 
17:00 óra  CSILLAGSZÓRÓ 
 sztárok a színpadon 
              Varga Izabella , R. Kárpáti Péter, Kiss Ramóna,  
             Domokos László, Jammal, Csikó Szabolcs,  
             A Szomszédnéni Produkció, The Girls 
 A műsor szünetében a Vakvezetőkutya-Kiképző bemutató-
ja 
19:45 óra  A HDS táncol 
20:00 óra  A HANGTÁRSULAT rock and roll partyja 
 utcabál éjfélig 
21:30 óra TŰZIJÁTÉK  (Focipálya) 
Eső esetén az utcabál és a tűzijáték  elmarad, és a fellépések 

a művelődési házban lesznek megtartva. 

I. VÁROS NAPJA  
 

2010. szeptember 10.péntek 
Tápiószele, Művelődési Ház 

 
 

18:00 óra Az 50 évvel ezelőtt házasságot kö-
tött házaspárok köszöntése. 

 
19:00 óra  „ Lányok, lányok, ti szelei lányok…” 
Bartók Béla tápiószelei gyűjtéséből autentikus 
népzene Terék József és barátai előadásában. 

 
21:30 óra Luma Beamerz – fényjáték  

/Nagy Tamás, Füle Gábor/ 

Valasek Gábor zenéjére 



Önkormányzati Híradó 

2010. július 13 

F e l h í v á s 
Az elmúlt időszak árvízveszélye sok-sok ember életfel-
tételét tette lehetetlenné. Azért, hogy a bajba jutott 
embertársaink segítségére legyünk, felvettük az egyik 
egyházi szervezettel a kapcsolatot, és a segítségnyújtás-
ban szeretnénk részt venni.   
Ruha és bútorgyűjtésben segítünk a rászorulóknak. 
Kérjük, hogy aki tud, segítsen! 
A felajánlott ruhákat (férfi, női és gyermek) tisztára 
mosva, fólia zsákba helyezve tudjuk fogadni és tárolni.   
A bútorok felajánlásában egyelőre a felajánló címét és 
a felajánlott bútor megnevezését kérjük, amely marad a 
felajánlónál, mert raktározási lehetőség hiányában csak 
akkor tudjuk a rászorulóknak elszállítani, ha a szállító 
járművek megszervezése is biztosított. Ez valószínű, 
hogy csak az árhullám levonulása után következik be. A 
szállító járművek jelenleg az árvízi munkákban vesznek 
részt. 
A rászorulók segítségét szeretnénk az árvíz elvonulása 
után is folytatni, hiszen a ruhák elkopnak, a gyerekek 
kinövik, ezért felajánlásukat egész évben várjuk.  
A ruha felajánlást Rédei Ferenc, Tápiószele, Somogyi 
B. u. 10. szám alatti címen (az Óvoda utcája) lehet lead-
ni.  
A bútorral kapcsolatos megbeszélést a fenti címen, 
vagy a 06-70-563-5434 telefonszámon lehet egyeztetni. 
Kérjük minél több ember segítségét. A rászorulók nevé-
ben is köszönjük!    Rédei Ferenc 

2010. július 24-én  
10-17 óráig 
a tápiószelei  

Művelődési Házban 

Vadnai gyerekek Tápiószelén! 
 
A református egyház szervezésében 23 fiatal üdült 
Tápiószelén egy hétig az árvíz sújtotta Vadna településről. 
 Köszönet az Református egyháznak, a szervezőknek, de 
különösen azon családoknak, akik befogadták házukba 
a gyerekeket és hozzájárultak ahhoz, hogy e nemes kez-

deményezés maradandó emlékké váljon.   
 

Tápiószele mellett tápiószőlősi vállalkozók is segítették 
adományokkal a táborozók egy hetes ellátását. Önkormány-
zatunk a szállítási költségek átvállalásával támogatta a kez-
deményezést.  
Elképzeléseink szerint az árvíz sújtotta emberek megsegíté-
sére nyitott számlára befolyt összeget is egy Vadna család 

megsegítésére kínáljuk fel!  
Az adományaikat  

a következő számlaszámra fizethetik be: 

65200043-10009969 
Kovács Ferenc 

polgármester 

Lapzárta után 
 
Lapzárta után jelent meg városunkban a „ Szülőföl-
dünk Tápiószele” című közéleti havi lap, ami a ko-
rábbi megszokott stílusban és szellemiségben íródott. 
 

Továbbra sem kívánunk foglalkozni  
az abban leírtakkal. 

 
Az Önkormányzati Híradóban megjelent írások a 
tényeket tartalmazzák. Bárki kérdéssel fordulhat 
hozzánk szívesen állunk rendelkezésére. 

Kovács Ferenc 
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A fenti felhívás a tápiószelei „Új Sze-
lek” című közéleti havilap 1995. márciu-
si számában jelent meg, melynek nyo-
mán 1995. április 6-án 70 fős létszám-
mal megalakult a Tápiószeléért Társas-
kör. Elnöke Ménesi József, alelnöke 
Egri Csabáné, titkára Dömők József lett. 

Az alapszabály elkészítése után a 
Társaskört a Cégbíróság hivatalosan 
bejegyezte.  

Az alapszabály értelmében a Társas-
kör célja, hogy elősegítse Tápiószele 
lakóinak tevékeny részvételével - a tele-
pülés kiegyensúlyozott életét, a lehető-
ségek kihasználásával vegyen részt a 
település fejlesztésében, koordinálja a 
falujukért tenni akarók tevékenységét, 
vállaljon aktív szerepet a hagyományőr-
zés és a kultúra területén. 

Úgy érzem, a fenti célkitűzéseknek 
sikerült eleget tenni. Dióhéjban tekint-
sük át, hogy mi is történt az elmúlt 15 
évben, ami a Társakör nevéhez kötődik! 

 
Kultúra 
-Több alkalommal szerveztünk orgo-

nahangversenyt a katolikus templomban. 
- I g y e k e z t ü n k  t e r e t  a d n i  a 

tápiószeléről elszármazott tehetségek-
nek, így felkérésünkre több alkalommal 
adott koncertet Valasek Szilvia zongora-
művész és Tóth Márta énekesnő, aki 
férjével lépett fel.Vendégünk volt Jónás 
József, aki akkor a „Kriminális” című  tv 
műsor szerkesztő riportere volt. 

-A gyermekek részére mikulás ünnep-
séget, mozilátogatást, a majálison sport-
versenyeket szerveztünk, és kirándulást 
a jászberényi állatkertbe. A felnőttek 

ópusztaszeri „túrán” bő-
víthették ismereteiket. 
-2000-ben megrendeztük a 
Szeléről elszármazottak I. 
tálálkozóját. 
 
Hagyományápolás 
-Nemzeti ünnepeinken 
mindig jelen vagyunk, 
koszorúzunk, megemléke-
zést tartottunk Danielisz 
János honvéd ezredes sír-
jánál. 
-Felkerestük elhunyt peda-
gógusaink sírjait, ahol 
emlékező szavak és né-
h á n y  s z á l  v i r á g 
kiséretében róttuk le ke-
gyeletünket. 
 

Jótékonysági tevékenység 
-Több alkalommal szerveztünk jóté-

konysági bált, melynek bevételét az óvo-
da és az iskola alapítványainak ajánlot-
tuk fel. 

-Adománygyűjtést szerveztünk a te-
metőből ellopott harangok pótlására, az 
önkormányzattal közösen részt vettünk a 
harangok elkészíttetésében és elhelyezé-
sében. 

 
Közélet 
-2003 és 2005 között „Tápiószeléért” 

címmel havonta újságot adtunk ki a la-
kosság  kiegyensúlyozott tájékoztatásá-
nak érdekében. 

-2004-ben az akkori önkormányzat 
működésképtelensége idején lakossági 
fórumokat szerveztünk. 

-Polgármester- és képviselőjelölteket 
állítottunk a 2005-ös időközi, és a 2006-
os rendes önkormányzati választáson. 
Mindkét alkalommal Kovács Ferenc, a 
Társaskör jelöltje nyerte el a polgármes-
teri címet, és jelöltjeink nagy többséggel 
jutottak be a képviselő-testületbe. 

 
A köz érdekében 
Az elmúlt néhány évben a Társaskör, 

tevékenységének súlypontját áthelyezve,  
közösségi érdekeket megvalósító célokat 
tűzött maga elé. Az önkormányzat tevé-
kenységét segítve olyan pályázatokon 
vettünk részt, amelyek kimondottan a 
civil szervezeteknek lettek kiírva, de 
közvetve, vagy közvetlenül a tágabb 
közösség életét segítik.  

A Társaskör által nyert pályázati 
pénzből 

-kültéri ping-pong asztalt állítottunk 
fel a művelődésiház mögötti területen. 

-vásároltunk további két asztalt, ame-
lyeket kerekeken lehet gurítani, így azo-
kat kint és bent is lehet használni. Ezek 
a művelődési házban vannak elhelyezve 
és bárki használhatja a nyitvatartási idő 
alatt.  

-kosárlabda palánkot vettünk, ami 
ideiglenesen a focipályán lett felállítva, 
jelenleg nem használható – felállításá-
hoz keressük a legmegfelelőbb helyet. 

-a népkerti szabadtéri színpad előtti 
padok- melyeket az ott tartott rendezvé-
nyeken százak használnak-, szintén a 
társaskör közreműködésével készültek. 

-jelenleg még a megvalósulás folya-
matában van az eddigi legnagyobb ösz-
szegű pályázatunk, melynek keretében a 
Szelei Expo lebonyolításához vásáro-
lunk rendezvénysátrakat és hozzátartozó 
berendezési tárgyakat. 

Pályázatíró tevékenységünk gyümöl-
cseként az így elnyert pénz meghaladja a 
13 millió Forintot. 

 
Úgy gondolom, hogy az eltelt 15 év 

alatt hűek maradtunk nevünkhöz: 
„TÁPIÓSZELÉÉRT” tevékenykedtünk, 
dolgoztunk, küzdöttünk, bebizonyítva, 
hogy együtt, összefogással jobbá, szeb-
bé, igazi otthonná tehetjük településün-
ket. A Társaskör továbbra is nyitott min-
denki felé, aki céljainkkal azonosulni 
tud, és akar is tenni értük. 

Befejezésül Radnóti sorait ajánlom 
mindannyiunk figyelmébe: 

 
„Ember vigyázz, figyeld meg jól vilá-

god: 
ez volt a múlt, emez a vad jelen,- 
hordozd szivedben. Éld e rossz vilá-

got, 
és mindig tudd, hogy mit kell tenned 

érte, hogy más legyen.” 
  

Dömők József 
a Tápiószeléért Társaskör elnöke 

15 ÉVES A TÁPIÓSZELÉÉRT TÁRSASKÖR 



Önkormányzati Híradó 

2010. július 15 

Április hónapban született: 
 
Kádas Milos  Simai Marianna és 
    Kádas Gábor fia 
 

Június hónapban született: 
 
Rafael Lara   Rafael Sándorné  
    Rafael Sándor leánya 

 

 
Hosszú életet és nagyon sok boldogságot kívánunk az Új-

szülötteknek és Szüleiknek egyaránt! 

 
„A természet kegyetlen tanító, és csak két osztályzatot ismer.  
 Az egyik az élet, a másik a halál.” 

Fekete István  
Június hónapban elhunytak 
 
Gavaldik József  élt: 78 évet 
özv. Patkó Ferencné /Makos Margit/ élt: 77 évet 
Zala Tibor  élt: 61 évet   

 
Emléküket megőrizzük! 

Hirdetés   
HORVÁTH Méhtelep. Adagolható vas 40, lemez 30.-
Ft/kg. Tápiószele, Zsolt út 23. Mérés: digitális híd-
mérlegen. Az árak a telepre behozott hulladékra érvé-
nyesek! Tel.: 06/20-576-9596 

 
 
 
 
 
 

TEMETKEZÉS  
 

Teljes körű ügyintézés 
24 órás ügyelet 

 
SZIGÜ 

Temetkezési Iroda  
Récsi Katalin Fiókvezető  

2766 Tápiószele, Béke u. 7. 
Iroda: 06-53-380-878, 06-30-274-62-90 

Ügyelet: 06-30-334-07-43,  
06-30-332-11-53 

Ingyenes zöld szám: 06-80-980-130 
 
 

Köszönetnyilvánítás  
Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, 
akik elkísérték utolsó útjára szeretett férjemet, 
édesapát, nagyapát, dédapát, Gavaldik Józsefet, és 
sírjára a kegyelet virágát helyezték. 

A gyászoló család 

Érdeklődni az esti órákban:  
06 20 9 523-918-as telefonszámon lehet. 
2 db gyerekheverő eladó!  

1 db/6000 Ft 
Érdeklődni: 06 53 380-302 

UTAZZON VELÜNK!  
 
Hétvége Lengyelországban - Komfortos autó-
busz, szállodai elhelyezés, reggelivel 
10 fő felett Tápiószelei indulással-érkezéssel, 
időpont megegyezés szerint. 

 
27 900 Ft/fő 

 
Róma városnézés - Komfortos autóbusz, 4 fős 
mobilhome Tápiószelei indulással-érkezéssel 
2010. október 23-28. 

 
52 900 Ft/fő 

 
Minden utazást idegenvezető kísér, a kiséret a 
fent jelzett árban benne van! Részletfizetés! 
Bővebb információ a részletekről és a többi uta-
zási lehetőségekről a 06 53 381-234-es telefon-
számon, vagy a tápiószelei Művelődési Házban 
személyesen, vagy a  
06 53 381-232 telefonszámon. 

Hirdetés 
Tápiószelén az állomástól 2 percre  a Nagy L. körúton, 
közel 100 m2 lakóterületű családi ház, parkosított kert-
tel, vegyes tüzelésű kazán + cirkós gázfűtéssel, áron alul 
eladó. 

Érdeklődni lehet esti órákban  
a 06/20-9523-918-as telefonszámon. 






