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Május 15-én a kedvezőtlen időjárás ellenére több 
mint 600 nyugdíjas látogatott Tápiószelére a XIII. Nem-
zetközi Nyugdíjas Béketalálkozóra. Köszönjük Őszi 
József úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a Trafó 
éttermet a találkozó lebonyolítására. Örömmel fogadtuk 
Kárpátaljáról érkezett kedves vendégeinket. 

Május 26-án a Hajt-a Csapat Egyesület tartotta köz-
gyűlését. A Leader pályázatok központi döntése még 

mindig várat magára. 
Május 27-én Képviselő-testületi ülésen döntés szüle-

tett az Általános Iskolai igazgatói állásra kiírt pályázat-
ról, Kácsorné György Gabriellát újabb 5 évre megbíztuk 
az iskola vezetésével. 

Aljegyzőnek megválasztásra került Bakó Krisztián 
úr, aki korábban Tápiógyörgye jegyzője volt. Augusztus 
1-jétől foglalja el pozícióját. 

Május 28-án kezdődött a XII. Blaskovich napok ren-
dezvénysorozata, a Tápió-vidék legnagyobb kulturális 
rendezvénye. 

Május 29-én Gyermeknapot és Veterán motoros ta-
lálkozót tartottunk a Művelődési Házban és környékén. 

Június 2-án az általános iskola berendezéseire kiírt 
közbeszerzés került lezárásra. Bútorokra 3 cég, informa-
tikai eszközökre 6-an jelentkeztek. 

Június 3-án került felavatásra Tápiószele Trianoni 

emlékműve. 
Június 9-én rendkí-

vüli testületi ülésen 
született döntés az 
iskolai eszközpályázat 
nyerteséről. 

Június 11-én peda-
gógusnapi ünnepséget 
tartottunk a Művelő-
dési Házban. 

Június 15-e az 
utolsó tanítási nap. 
Egy nagyon nehéz, 
délelőtt-délután törté-
nő oktatással nehezí-
tett tanév vége. Kö-

szönet a szülőknek, tanulóknak, de elsősorban a pedagó-
gusoknak, hogy ezt a tanévet sikeresen lezárták. 

 
Folynak a beruházásaink: 
Rövidesen az iskolaudvar részének építése kezdő-

dik meg, ennek sajnálatos következménye, hogy a köz-
pontban lévő parkoló lezárásra kerül, ide költözik az 
építőipari cég. Várhatóan augusztus elején vehetik bir-
tokba az autósok újra a parkolót. 

 
Megkezdődött az ABC előtti díszpark építése is, 

augusztus végére fog elkészülni, akkortól lesz újra 
látható az ötven éve lebontott kút. 

Folyik az egészségház bővítése is. Az átadás decem-
berben várható. 

KRÓNIKA 
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„Árvíz, belvíz, talajvíz” e három foga-
lom hangzott el legtöbbször az elmúlt 
hetekben hazánkban. A katasztrófa, ami 
érte az ország legszegényebb területén 
élőket, Borsodban, mindenkit megdöb-
bentett. A mi tápiószelei problémánk a 
belvízzel és a magas talajvízzel eltörpül 
a gátszakadás miatt kilakoltatott csalá-
dok ezreinek gondjai mellett. 

Mindezek ellenére ejtsünk néhány 
szót belvizünkről, illetve a pincékben 
található néhol méteres talajvízről. A 
helyzet sokban hasonlít az 1999-es sajná-
latos eseményekre, most is volt felhősza-
kadás, szűnni nem akaró esőzés, de se-
hol sem kellett most utakat átvágni, ho-
mokzsákozni, ingóságokat menteni. A 
felhőszakadás 366 mm-nyi esőjét is leve-
zették az árkok a Tápióba. A szikes terü-
leteken, a régi vájkos gödrökben, a Vá-
sártér és a település mélyen fekvő terüle-
tein ellenben még most is van víz, és 
még sokáig meg fog maradni. A talaj 
vízbefogadó képessége nullára csökkent, 
itt csak a napsütés szárító hatásában 
lehet bízni. Ezeken a területeken évtize-
dekkel ezelőtt is megállt a víz, és a jövő-
ben is meg fog állni. Régen nem építkez-
tek egy gödör aljára az emberek, és külö-
nösen nem zárták el betonkerítésekkel a 
természetes vízfolyásokat. 

Tíz éve volt ilyen magasan a talajvíz 
és reméljük, hogy a következő tíz évben 

nem is lesz. Vannak, akik türelmesen 
várják a jó időt, ezáltal a víz visszahúzó-
dását (meg fog történni!), és vannak, 
akiknek muszáj folyamatosan szivaty-
tyúzni, mert olyan ingóságai (kazán, 
hűtők stb.) vannak a pincében, amik 
nem kerülhetnek víz alá. A szivattyúzás 
veszélyével remélem, mindenki tisztá-
ban van, hogy átmoshatja a saját házá-
nak alapját, ami a szárazság beköszönté-
sével jobb esetben csak repedésekhez 
vezet, rosszabbra meg ne is gondoljunk. 

Mit tehetnének az emberek azért, 
hogy gyorsítsák a vizek távozását? 

Először is tisztán kell tartani a háza 
körül lévő árkokat. Le kell nyírni, kaszál-
ni a füvet. Tisztán tartott árkokban sok-
kal gyorsabb a víz folyása. Sajnos nem 
mindenki tartja be ezt a kis ráfordítást 
igénylő, de ha baj van, felbecsülhetetle-
nül fontos feladatát. Településünket jár-
va látni rendezett, gondozott árkokat, 
járdákat, útszéleket és látni az ellenkező-
jét is, gallyakkal, levágott fűvel teleszórt 
árkot, elgazosodott, kitisztítatlan szaka-
szokat is. A felelőtlenség (egy-két ember 
felelőtlensége) miatt, egész utcákban 
lassul le a víz elfolyása, és joggal hábo-
rodnak fel a tisztességes, gondos lakók. 
A felháborodásuk mellett ne restelkedje-
nek megszólítani azon lakótársaikat, 
akik nem teljesítik kötelességüket. 

Az árkok, járdák mellett mindenkinek 

kötelessége saját portáját is rendben tar-
tani, különösen igaz ez a közelgő parlag-
fű szezon előtt. 

Saját gondjaink mellett ne feledkez-
zünk meg azon honfitársainkról sem 
akik lehet, hogy egy élet munkáját veszí-
tették el az árvíz okozta katasztrófában. 
Önkormányzatunk mind anyagi, mind 
természetbeni adományokat gyűjt, 
hogy azt eljuttatva segíthessen a rászo-
rulókon. Elkülönített bankszámlaszámra 
adakozhat, aki megteheti, illetve a Pol-
gármesteri Hivatalban adhatja le, amit 
adományozni szeretne. 

Ha baj volt mindig összefogott e nép. 
Most baj van! 

Összefogással segítsünk azokon, 
akik most kilátástalannak érzik helyze-
tüket! Jusson eszünkbe, hogy kétszer 
ad, ki gyorsan ad! 

 
Számlaszám: 65200043-10009969 

 
A tápiószelei Református Egyház az 

árvíz sújtotta területekről gyermekeket 
fogad a hónap végén tartandó tábor 
idején. Minden lakossági segítséget 
szívesen fogadnak a gyerekek egyhetes 
ellátásához 

 
Kovács Ferenc 

polgármester 

Víz, víz, víz ... 

Október 3. vasárnap 
 

Eldőlt, hogy mikor és hogyan történ-
nek a helyhatósági választások. Októ-
ber 3-án választunk képviselőket, pol-
gármestert Tápiószelén is. A képvise-
lő-testület létszáma 13 főről 8 főre 
csökken. A kisebbségi önkormányzaté 
pedig 5 főről 3-ra. 

A létszámok, és a választások idő-
pontjának kijelölésével lezárul egy vá-
lasztási ciklus, és elindul a felkészülés 
egy új megmérettetésre. 

A képviselő-testület által vállalt fel-
adataink, beruházásaink a nyár folyamán 
befejeződnek. 

Készítünk egy zárszámadást: mi tör-
tént Tápiószelén 2005. január 22-e óta, 
Önök pedig, a választópolgáraink dönt-
hetnek október 3-án, hogy ezen az úron 
szeretnék-e, hogy tovább menjen város-
unk! 

A következő Önkormányzati Hír-
adókban részletes gazdasági és pénz-
ügyi beszámolót készítünk a mun-
kánkról, az önkormányzat helyzeté-
ről, elősegítve októberi döntésüket. 

 
Kovács Ferenc 

polgármester 

tízenkét  év munkája? Két éve örömmel 
írtam le, hogy lezárultt egy folyamat..  
 

Önerőből  létrehoztuk a központi 
ügyeletet,  pályázati támogatás segít-
ségével átépítettük, kibővítettük az 
Egészségügyi Központot, felavattuk a 
tápiószelei mentőállomást!  

Úgy gondoltam, megérte a tíz év  
tervezése, számtalan sikeres és sikerte-
len tárgyalása, kilincselése…  

Akkoriban  új álom volt   még egy 
patika, gyermekrendelővel és Védőnői 
Szolgálattal egységesített  Egészség-
ügyi Központ, szakorvosi rendelések 
indítása…. 

Most, amikor látom nap mint nap az 
Egészségügyi Központ új szárnyának 
épülését, amikor ismét valósággá vál-
nak az elgondolások, felteszem a kér-
dést: szabad-e abbahagyni az álmodo-
zást??? 

Hiszen tizennégy éve, amikor az első 
betegekhez siettem, még vágyálomnak 
tűnt a jól felszerelt és szép rendelő, a 
mentőállomás, a helybeni vérvétel, a 
szakorvosi rendelések… ..  

De mertünk nagyot álmodni, nem 

restelltünk kilincselni, tárgyalni, kérni, 
tervezni és szervezni, elviseltük a pocs-
kondiázást, megköszöntük az értelmes 
kritikát és örömmel fogadtunk minden 
bátorító szót, mosolyt, elismerést. Így 
az álmunk valósággá válhatott. 

Ma már új célok, új álmok vannak. 
Tárgyalunk szakorvosokkal, akik rövid 
időn belül megkezdik rendelésüket 
(szemészet, audiológia) Tápiószelén. 
Terveink és jelenlegi tárgyalásaink sze-
rint a rendelések köre jelentősen bővül-
ni fog. Hisz szükség lenne belgyógyász-
ra, nőgyógyászra, rheumatológusra és 
még számtalan más szakemberre. Mert 
akkor gyorsabban, könyebben és legfő-
képp helyben érhető el a szakellátás. De 
ez nemcsak az ittenieknek jó, hanem a 
környékbeli települések betegeinek is. 
Hisz Tápiószele nagyon sok embernek 
sokkal közelebb van mint Cegléd, 
Nagykáta, Szolnok … 

Kérem, segítsenek továbbra is bizta-
tó szavukkal, mosolyukkal, kritikájuk-
kal, mintahogy eddig tették, és amiért 
csak köszönetemet fejezhetem ki Önök 
felé! 

Dr Pap Gábor  
orvos 

Befejeződhet… 
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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 

Ez az ellátási forma a saját otthonukban élő, elsősorban a 
65. életkorukat már betöltött személyek részére, az önellátó 
életvitelük fenntartása mellett esetlegesen felmerülő krízis-
helyzetek elhárítása céljából nyújtott szociális ellátás. Az 
ellátottaknak, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt 
rászorulóknak, a segélyhívó készülék megfelelő használatára 
képesnek kell lenniük. 

Hogy ez mit is jelent? 
Aki igényli a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, kap 

egy készüléket, melyet a vezetékes telefonkészülékhez kap-
csolnak, valamint egy nyomógombbal ellátott karórát, mely 
ütés-, illetve vízálló, és amely a készülékhez viszonyítva 300 
méteren belül működőképes. Ezen nyomógomb megnyomá-
sával küldhet egy riasztást ha rosszul lesz, elesik, megijed, 
vagy bármi baj éri. A segélyhívás esetén, a készenlétben lévő 
gondozónő és a kiszállítást végző sofőr a helyszínen haladék-
talanul megjelenik, a segélyhívás okául szolgáló probléma 
megoldása érdekében a gondozónő megteszi az azonnali in-
tézkedéseket, szükség esetén további egészségügyi vagy szo-
ciális ellátást kezdeményez, azaz ha szükséges értesíti a men-
tőket, tűzoltókat, rendőröket és az ellátott által megnevezett 
közeli hozzátartozót. 

Mibe kerül az, hogy idős korunkra biztonságban tud-
hassuk magunkat, vagy esetleg idős rokonunkat? 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Tápió-vidéken a 
Kistérségi Gondozási Központ működteti, Nagykátai szék-
hellyel. 2010. január 01-jétől az állami támogatást pályázati 
feltételekhez kötötték, melyet intézményünk a maximálisan 

megkapható 3 évre szóló lehetőséget sikeresen meg is nyerte. 
Azonban az állami támogatás jelentősen alacsonyabb az el-
múlt évekéhez képest, így a biztonságos – megőrizhető – ellá-
tást sajnos térítési díj-kötelessé kellett tegyük. Ezen szolgálta-
tásért az ügyfeleink által fizetendő intézményi térítési díj: 

 
1500 Ft/hó/háztartás, 

nem teljes havi igénybevétel esetén: 50 Ft/nap. Fontos 
tudni, hogy az egyéni jövedelem csupán 2 %-a terhelhető a 
Szociális Törvény szerint, tehát valakinek lehet, hogy ennél 
kisebb összeget állapít meg az intézményvezető. A szociális 
rászorultság megállapítását követően határozott idejű,  legfel-
jebb 2 évre szóló megállapodást kötünk ügyfelünkkel, mely-
nek leteltét követően természetesen meghosszabbításra van 
lehetőség. 

 Jelenleg kapacitásunk, lehetőségeink engedik a készülé-
kek azonnali telepítését is, így ügyfeleink biztonság-érzetének 
megőrzéséhez (vagy annak kialakításában) akár azonnal is 
hozzájárulhatunk! 

Amennyiben saját, vagy közeli hozzátartozója részére 
bővebb információra lenne szüksége, akkor teljeskörű tájé-
koztatást, személyre szóló segítséget tudunk biztosítani a te-
rületen dolgozó, intézményi igazolvánnyal rendelkező szociá-
lis gondozóink révén, vagy akár személyesen Intézményünk-
ben (Nagykáta, Petőfi Sándor u. 4/a). Telefonszámunk: 06 
29/440–304. 

Szécsiné Fazekas Márta 
intézményvezető 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
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Idősügyi Tanács Tápiószele 
A Képviselő-testület döntése alapján, a Borostyán Nyugdíjas 
Klub kezdeményezésére és tevékeny együttműködésével meg-
alakult településünkön az Idősügyi Tanács. A Tanács tagjai a 
Borostyán Nyugdíjas Klub, a Testület által delegált és felkért, 
elsősorban nyugdíjas, tápiószelei lakosok. 
A Tanács az önkormányzat idősügyi és civil politikájának ki-
alakítását és annak megvalósítását segítő, tanácsadó testülete. 
A Tanács feladata különösen: 

a) az időseket közvetlenül érintő döntések, egyéb, a telepü-
lés időseit érintő szabályozók, javaslatok véleményezése, 
javaslatok készítése, az időseket érintő helyi döntések 
végrehajtásának figyelemmel kísérése, 

b) a településen élő idősek problémáinak összegyűjtése, 
továbbítása a helyi szervek, személyek, társadalmi szer-
vezetek felé, 

c) konzultációk, intézkedések, programok kezdeményezése 
a helyi és országos szervek és személyek, társadalmi 
szervezetek felé, 

d) a településen élő idősek érdekeinek képviselete, 
e) javaslattétel az időseket érintő helyi kérdésekben a pol-

gármester, a képviselő-testület és bizottságai részére, 
f) véleménynyilvánítás a véleményezésre átadott anyagok 

tekintetében, 
g) javaslattétel az idősek napjának időpontjára, helyszínére, 

rendezvényeire, 
h) a Tanáccsal való egyeztetés alapján egyéb, a Képviselő-

testület rendeletében, vagy határozatában megjelölt fel-
adatok ellátása. 

 KEDVES  
TÁPIÓSZELEI  

LAKOSOK!  
 

2010. JÚLIUS 1. ÉS SZEPTEMBER 30. KÖZÖTT  
FOGYÓKÚRA VERSENYT  

HÍRDETÜNK MEG AZ 
EGÉSZSÉGÜNK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN!  

A VERSENYEN BÁRKI RÉSZT VEHET! 
A VERSENYBE BÁRMIKOR  
BE LEHET KAPCSOLÓDNI!  

DÍJAZÁS:  
1. DÍJ: 30 EZER FORINT ÉRTÉKŰ 
2. DÍJ: 20 EZER FORINT ÉRTÉKŰ 
3. DÍJ: 10 EZER FORINT ÉRTÉKŰ 

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ AJÁNDÉK CSOMAG 
 

AMIT NYÚJTUNK: 
-MINDEN HÉTRE ELŐRE ÖSSZEÁLLÍTOTT ÉTLAP 

-MÉRLEGELÉS HAVONTA 1X 
 
 

JELENTKEZÉS:  
DR. SZÉNÁSI SZILVIA RENDELŐJÉBEN  

SZEMÉLYESEN 
VAGY TELEFONON: 06-53-380-154 

Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebb-
ségek jogairól szóló törvényben meghatáro-
zott (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, 
német, örmény, román, ruszin, szerb, szlo-
vák, szlovén, ukrán) kisebbséghez tartozik, 
2010 októberében részt vehet a helyi önkor-
mányzati választásokkal azonos napon tartott 
települési kisebbségi önkormányzati válasz-
táson. Kisebbségi választójogának gyakorlá-
sához összefoglaltuk a legfontosabb tudniva-
lókat, melyek az alábbiak.  
Választójog a nemzeti és etnikai kisebbsé-
gek települési önkormányzati képviselői-

nek választásán 
A települési kisebbségi önkormányzati vá-
lasztáson az szavazhat, aki 
- a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez 
tartozik, és a kisebbséghez tartozását nyilat-
kozatával vállalja, 
- 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló 
magyar állampolgár, 
- a helyi önkormányzati képviselők és pol-
gármesterek választásán választójoggal ren-
delkezik, 
- szerepel a kisebbségi választói jegyzékben. 
Az említett feltételeknek akkor is meg kell 
felelnie, ha jelöltként kíván indulni. A ki-
sebbségi választásokon tehát csak akkor 
szavazhat, és csak akkor lehet jelölt, ha – 
kérelmére – a jegyző felveszi a kisebbségi 

választói jegyzékbe!  
A kisebbségi választói jegyzék 

A kisebbségi választói jegyzékbe való felvé-
telét 2010. július 15. napján 16 óráig kérhe-
ti a lakóhelye szerinti település jegyzőjétől 
(2766 Tápiószele, Rákóczi út 4.), a postai 
úton megküldött nyomtatvány kitöltésével, 
melyet aláírva a polgármesteri hivatal épüle-
tében található gyűjtőládába (igazgatási cso-
port) dobhat be, vagy levél útján juttathat el a 
jegyzőhöz. A levélnek július 15-ig meg kell 
érkeznie a polgármesteri hivatalba! Csak egy 
kisebbség választói jegyzékére kérheti felvé-
telét, ellenkező esetben valamennyi kérelme 
érvénytelen. Ha Ön a kérelemnyomtatványt 
hiánytalanul kitölti, és határidőben eljuttatja 
a jegyzőhöz, továbbá magyar állampolgár-
sággal és a helyi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek választásán választójoggal 
rendelkezik, a jegyző felveszi Önt az adott 
kisebbség választói jegyzékébe. A választó-
jogát csak azon a településen gyakorolhatja, 
ahol bejelentett lakcímmel rendelkezik. Ha 
tehát a kisebbségi választói jegyzékbe vételét 
követően más településre költözik, választó-
joga is megszűnik! (Ha július 15-e előtt vál-
toztat lakcímet, akkor természetesen az új 
lakcíme szerinti településen még kérheti a 
választói jegyzékbe vételét.) 
 

Jelöltállítás 
Jelöltet csak olyan – az egyesülési jogról 
szóló törvény szerinti, közhasznú vagy nem 
közhasznú – társadalmi szervezet állíthat, 
amelynek a választás évét megelőző legalább 
3 éve alapszabályában rögzített célja az adott 
kisebbség képviselete. Független jelöltek 
indulására a törvény nem biztosít lehetősé-
get. Jelölt csak a lakóhelye szerinti kisebbsé-
gi választói jegyzékben szereplő választópol-
gár lehet. A választópolgár – lakóhelyétől 
függetlenül – bármely településen jelölhető. 
A lakóhelytől eltérő településen jelöltként 
történő nyilvántartásba vételnek nem akadá-
lya, ha a jelölt lakóhelyén nem kerül sor 
települési kisebbségi önkormányzati válasz-
tás kitűzésére. 
A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy 
vállalja az adott kisebbség képviseletét, is-
meri az adott kisebbségi közösség nyelvét, 
ismeri az adott kisebbségi közösség kultúrá-
ját és hagyományait, korábban volt-e más 
kisebbség kisebbségi önkormányzatának 
tagja vagy  tisztségviselője. 
A jelölt nyilatkozata nyilvános, azt bárki 
megismerheti. 
 
További információk a www.valasztas.hu 
honlapon találhatók. 

Tóth Julianna 
jegyző, Helyi Választási Iroda vezetője 

Tisztelt Választópolgár! 
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A művelődési házban az elmúlt he-
tekben számos program várta az érdek-
lődőket. Nagy örömünkre volt sok-sok 
látogatónk. 

A gyermek és családi napunkon az 
időjárás kegyeibe fogadott bennünket, 
hiszen, mint utólag értesültünk, a kör-
nyező települések rendezvényeit részben 
vagy egészben elmosta az eső. 

A délután kezdődő rendezvényünket 
sokan látogatták felnőttek és gyermekek 
egyaránt. Volt itt lufihajtogató bohóc, 
játszóház, ügyességi vetélkedő, óriási 
vasúti terepasztal és hüllő kiállítás. Óvo-
dások műsora, a HDS, a LASE SAVE és 
a SZELEI FIÚK produkciója. Vendé-
günk volt Hegedűs László többszörös 
magyar bajnok kerékpáros. Hajmeresztő 
mutatványait lélegzet visszafojtva nézte 
a közönség. A felnőttek masszázson és 
energiakezelésen vehettek részt, meg-
tudhatták testsúlyindexeik alapján, hogy 
testsúlyuk ideális-e. A méréseket a Biza-
lom Klub tagjai végezték. 

Tombolázhattak a gyerekek, a 25 Ft-
ért árusított palacsinta óriás sikert ara-
tott, ezúton köszönöm Samuné Veronka 
néninek, Horváth Magdi néninek és Pé-
ter Irénke néninek, hogy fáradhatatlanul 
sütötték a több száz darab palacsintát. 

Köszönjük a tápiószelei tűzoltóknak, 
hogy féltve őrzött, új tűzoltó autójukat is 
kihozták, amelyben a gyerekek szétnéz-
hettek. Köszönjük a Tápiómenti Moto-
ros Klubnak a motoroztatást, Ivanicsné 
Zsíros Katinak, Jovanovitsné Marika 
néninek, a Folton-folt klub tagjainak, 
hogy közreműködtek a játszóházban. 
Köszönjük Berzsényi Mihálynak, a vete-
rán motorok és autók kiállításának meg-
szervezését. Köszönöm kollégáimnak, 
Badenszkiné Lesták Zsuzsannának, Do-
bi Diánának, Doktor Tibornénak és Fa-
ragó Sanyinak a sok munkát. Azt hiszem 
megérte, mert egy kellemes, szép dél-

utánt tölthettünk el. Köszönjük Túróczi 
Ferenc úrnak az új gólyalábakat, amiket 
rövid idő alatt elkészített a gyerekeknek, 
akik egész estig lépkedtek rajta sőt: saj-
nos a rosszcsontok két párral hazáig 
megléptek. 

A tápiószelei Művelődési Ház évek 
óta csatlakozik a Nemzeti Évfordulók 
Titkársága által kihirdetett Nemzeti 
Évhez. Ebben az évben is megemlékez-
tünk Erkel Ferencről, a magyar Him-
nusz zeneszerzőjéről, és a magyar opera 
megteremtőjéről születésének 200. év-
fordulóján. 

Műveltségi vetélkedőnkre 15 csapat 
nevezett be, Szatmári Imréné Editke 
állította össze a vetélkedő anyagát, 
amely zene felismerésből, kérdésekből 
és totóból állt. Rendkívül felkészült ver-
senyzők vettek részt a műveltségi vetél-
kedőn. A vetélkedő megkezdése előtt a 
Simon Marcsa Színjátszó Kör adott elő 
egy rövid jelenetet, amely a Himnusz 
megzenésítésének történetét mutatta be. 

Az eredményhirdetést követően 
Simonffy Kálmán élete és kora elevene-
dett meg a SMASZK tagjai és vendég 
művészek előadásában. 

A zenés darab óriási sikert aratott, a 
művelődési ház zsúfoltságig megtelt, a 
közönség nagy tapssal köszönte meg az 
előadást. A fellépők közt ünnepelhettük 
Lory Andreát, az Állami Operaház éne-
kesét, hangját meghallva a közönség 
ámultba esett. Köszönjük Andreának, 
hogy elfogadta meghívásunkat és fellé-
pett, és külön köszönjük a zongorát, 
amelyet a művelődési háznak adomá-
nyozott. Reméljük, hogy a jövőben még 
többször hallhatjuk Őt énekelni. 

A jókedv mellett azonban gondoltunk 
az árvíz sújtotta honfitársainkra, és 
33 000 Ft gyűlt össze megsegítésükre, 
amelyet a Duna TV adományvonalának 
segítségével juttattunk el. A Trianoni 

Békediktátum 90. évfordulóján az Erdé-
lyi Magyarok Klubja megemlékezést 
szervezett. A megemlékezésen került sor 
az emlékmű avatására, amely a jelen és 
a jövő nemzedékének figyelmét hívja fel 
történelmünk e katasztrófájára, és annak 
máig érezhető következményeire. 

A megemlékezésen a klub nevében 
köszöntőt mondott Deák Árpád, beszé-
det mondott Cselényi László, a Duna 
TV elnöke, Dr. Sípos Ete Álmos lelkész 
úr, fellépett Keresztes Ildikó színmű-
vésznő, a Tápiószelei Színjátszó Társu-
lat, Búzás Evelin, és erdélyi klubunk 
legifjabb nemzedéke. A békegalambokat 
Légrádi György aranykoszorús mester-
tenyésztő röptette. 

A koszorúzást követően Dr. Szabó 
József  János hadtörténész előadását 
hallhatták, amely bevezetőül szolgált az 
utána következő film, Matúz Gábor A 
legbátrabb, város című alkotásának. E 
filmet a Hősök Napja tiszteletére vetítet-
tük le. 

Az erdélyi klub színvonalas program 
keretében, méltóképpen emlékezett meg 
a népünket ért igazságtalanságról. 

A Duna Tv 2010. 06. 04-én a déli és a 
két órakor kezdődő híradójában számolt 
be a tápiószelei eseményről. 

A művelődési ház értesíti a lakossá-
got, hogy 2010. július 5-től július 31-ig 
zárva tart, a könyvtárral együtt. Nyitás 
2010. augusztus 2. 

Az augusztusi Önkormányzati Hír-
adóba szánt híreiket e-mailen, 
tszmuvhaz@freemail.hu címre, vagy a 
polgármesteri hivatal titkárságára juttas-
sák el augusztus 3-ig. 

Kellemes nyarat, jó kikapcsolódást 
kívánunk minden kedves látogatónknak! 

 
Urbán Mária 

Visszatekintés 

Plakátokon és szórólapokon kívül kisbíró is kidobolta a 
nagy eseményt. Utólag úgy látjuk, hogy sikeres volt a hírve-
rés. Hiszen az 1800-as évekbeli fogadóvá átalakított művelő-
dési ház zsúfolásig megtelt 5-én szombaton este. 

A Simon Marcsa Amatőr Színjátszók Köre mutatta be Dal-
bokréták címmel Simonffy Kálmán életéről szóló zenés da-
rabját vendégművészekkel. A régebben bemutatott egyfelvo-
násost gazdagabbá tettük, több új számmal bővítettük, így 
született egy második felvonás. Minden zeneszám Simonffy 
Kálmán szerzeménye volt, és a darab megírásának és előadá-
sának is az volt a célja, hogy megismerjék a Tápiószelén szü-
letett zeneszerző életét és munkásságának egy részét. 

A második felvonásban lépett fel Lory Andrea, a Magyar 
Állami Operaház magánénekese, aki Tápiószelén lakik immár 

másfél éve. 
A siker óriási volt. Nem egy egyszerű színházi környezet-

ben ült a néző, hanem terített asztalok mellett, így a nézőtér is 
díszlet volt a darabban. A belépés is krajcár vásárlásával tör-
tént ugyanúgy, mint az előadás utáni pörkölt fogyasztás. 

Jó volt látni a vidám, elégedett arcokat, mind a zeneszámok 
előadásánál, mind a közreműködők játékánál. A közönség 
annyira együtt élt a darabbal, hogy bekiabálásokkal, spontán 
megjegyzésekkel okoztak még vidámabb hangulat, amely az 
egész estét áthatotta. 

Köszönjük önzetlen segítségét azoknak, akik közreműköd-
tek a darab megvalósításában. 

SMASZK 

Régmúlt idők fogadója lett egy estére a művelődési ház 
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„Lory Andrea  
fellépett a június 5-i Dalbokréták című 
zenés darabban a Simonffy esten.”  
- Kedves Andrea, úgy tudom, másfél éve 
élsz Tápiószelén. Miért pont Szele? 
Nagyon vágytam a vidéki életre, jó leve-
gőre a budapesti betonrengeteg után.   
- Kérlek, mondj valamit magadról! 
- Nagyváradon születtem, Romániában 
végeztem a Zeneakadémia opera tansza-

kán. Ezek után több nemzetközi énekversenynek díjnyertese 
lettem: Rio de Janeiro, Brazilía, „V. Bellini” verseny, Olasz-
ország, „L. Pavarotti” Budapest, Modena, Philadelphia. 1992 
óta a Magyar Állami Operaházhoz szerződtem, mint magán-
énekes, ahol a legszebb szoprán szerepeket éneklem: Traviata 
(Violetta), Pillangókisasszony, Végzet hatalma (Leonora), 
Carmen (Michaela), Norma, Aida, Bohémélet (Mimi), 
Turandot ( Liu ) stb. A világ több színpadán is felléptem, ope-
ra előadásokon és koncerteken egyaránt, így: Rómaban, Bécs-
ben, Clevelandben, Bankokban, Vilniusban, Cataniaban. Ja-
pán legnagyobb színpadain turnéztam az Operaházzal, a 
Traviata, a Pillangókisasszony és a Carmen előadásaival, s 
mindet eredeti nyelven játszottam. 
- Ez több nyelv tudását, nem csak ismeretét feltételezi!? Hány 
nyelven beszélsz? 
- A magyar és román nyelven kívül olaszul, franciául és an-
golul jól, kevésbé jól németül és spanyolul. 
- Szinte alig tudtalak követni, ez egy nagyon gazdag pályafu-
tás, hatalmas műveltség. Ezek után még jobban örülök, hogy 
amatőr társulatunk előadásában felléptél. Hogy érezted ma-

gad? 
- Nagyon jól. Köszönöm a meghívást! Kedves és jó lelkű 
emberekkel volt alkalmam találkozni, örülök, hogy megis-
merhettük egymást. Szívesen énekelek, ha ezzel örömet tudok 
szerezni.  
- Igen, örömet azt számunkra is szereztél, nemcsak a hangod-
dal, hiszen az előadás előtt nem sokkal még zongoránk sem 
volt, amikor Te önzetlenül felajánlottad, hogy neki adod 
Tápiószele városának a saját zongorádat. A darabban már 
ezen kísértek. Köszönjük ezt Neked! 
- Nagy örömmel tölt el, hogy megismerhettem Nagy Erika 
zongoraművészt, művésztanárnőt, akivel előadtam a két 
Simonffy dalt. A művelődési ház vezetője, Urbán Mária, fel-
kért egy önálló estre, melyet a Zene Világnapján októberben 
tartanánk meg, ahol szintén Nagy Erika lesz a kísérőm.  
- Mikor először láttad a művelődési ház állandó programjai 
között a kártya klubbot, rögtön megkérdezted, hogy ez valós? 
Nagyon meglepődtem, hogy egy csodálatos művész is szeret 
játszani, mást is, mint világhírű darabokat. 
- Igen, nagyon szeretek játszani, és így kártyázni is. Remek 
szórakozásnak tartom. Másik nagy szenvedélyem és egyben 
örömem is, a kutyáim. Nagyon szeretem az állatokat.  
- Hogy érzed magad Tápiószelén, mint magánember? 
- Eddig egyedül éreztem magam, de most, hogy nagyon sok 
embert megismertem, akik messze kedvesebbek voltak, mint 
a rideg, sznob fővárosiak, sokkal jobban érzem magam. Örü-
lök, hogy idehozott a sors Tápiószelére, és remélem, hogy 
hozzá tudok járulni a kulturális élethez a jövőben is. 
- Drága Andrea, érezd magad nagyon jól városunkban!  
Köszönöm a beszélgetést!    F. 

Közöttünk él… 

Amikor ezt az újságcikket írom, szeszélyességével megtré-
fál bennünket a május. Országszerte áradások, napi szinten az 
eső és a vihar. Nem kis fantáziára van szükségünk ahhoz, 
hogy elképzeljük a verőfényes, tomboló nyarat. Mintha vala-
hol csak arra várnának, hogy végre mi kimondjuk:          
„Igen, befejeztük a tanévet! Megcsináltuk, a nehézségek 
ellenére!”  

Kedves Kollégák! Idén is nagy élmény volt látni Titeket! 
Látni azt az elkötelezett munkát, amit napról napra pontosan 
és fegyelmezetten, szívvel-lélekkel és szeretettel végeztetek. 
Láttalak Benneteket a sarkatokra állni, vigasztalni, nevetni, 
láttalak Benneteket szomorúan és vidáman, lelkiismeretesen 
készülni az órákra, dolgozatokat javítani, gyerekeket verse-
nyekre felkészíteni, felügyelni arra, hogy tanulóink a szüne-
tekben ne okozzanak problémát a szűk helyre beszorulva a 
„szomszédoknak”, esőben, fagyban tanulókat kísérgetni a 
Liliom és a Széchenyi utca között, családlátogatásokra menni, 
hogy a jobb sorsra érdemes gyerekek helyzetén megpróbálja-
tok javítani, továbbképzésekre járni, új módszereket tanulni, 
alkalmazni, adminisztrálni, hogy a TÁMOP pályázatunknak 
mindenben megfeleljünk, és csaknem megszakadni a váltó-
műszak terhei alatt. Többször láttam, hogy a „minden kötél”-
ből az utolsó is erősen megfeszül, de azt is láttam, hogy soha-
sem szakadt el. 

Jó Veletek dolgozni, mert komolyan veszitek a munkát, a 
Rátok bízottakat. Komolyan veszitek annak ellenére, hogy a 
gyerekek néha mindent megtesznek, hogy ne vegyétek komo-
lyan. Komolyan veszitek akkor is, ha sokan nem partnerek-
nek, hanem legyőzendő ellenfeleknek látnak Benneteket.           

Igen, befejeztük a tanévet, ez évben is kimagasló eredmé-
nyeket értünk el tanulmányi, és sport területen is, amiről  
rendszeresen beszámoltunk  és beszámolunk városunk lakói-
nak. Motivált bennünket, hogy láttuk magunk mellett épül-
ni a jövőt, a felső tagozat szép, új épületét. Most búcsúzunk, 
mint minden évben három szárnybontogató, nyolcadikos 
osztálytól, ballagóinktól. Az idén  búcsúzunk  végre omla-
dozó, düledező, csonka épületünktől, attól a Forfa iskolától 
mely 30 éven át volt második otthonunk. Nem sajnáljuk, mert 
az ideje már 15 éve lejárt. Pedig felejthetetlen élményekkel 
lettünk itt gazdagabbak. Többünk fiatal, pályakezdő, lendület-
tel teli évei teltek  itt el, „majd mi megmutatjuk”, tűztük a 
zászlónkra. Szép sikereket értünk el benne, sok tehetséges 
tanítványunk útját egyengethettük.  A „Pedagógus nap” ép-
pen hogy csak elmúltával, köszöntünk Benneteket. Kö-
szönjük mindannyiótoknak ezt a tanévet. Azt kívánjuk 
Nektek, legyen szép nyaratok. Pihenjetek, kapcsolódjatok ki 
és töltődjetek fel, hisz augusztus közepétől újra nagy munka 
vár ránk. Önkormányzatunknak köszönhetően, minden re-
mény szerint már a XXI. század iskolájában kezdhetünk, 
melynek minden szegletét tanulóink javára fogunk belakni.  
Búcsúzunk most Tőletek is a nyári  szabadság erejéig egy  
Eddie Jordan   idézettel: 

„Soha ne nézz vissza, ha nem tudsz nevetni. Soha ne nézz 
előre, ha nem tudsz álmodni.” Ugye, ebben jók vagyunk,  
nálunk pedagógusoknál ebben  soha nincs hiány?! 

Az iskolavezetés nevében: Récsi Lászlóné  
 Igazgatóhelyettes 

Mi mindig búcsúzunk! 
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Az idén 77 nyolcadikos diákot búcsúztatunk volt is-
kolájától, iskolatársaktól, nevelőktől. 

A ballagás és tanévzárás időpontja: 2010. június 
19. (szombat) délelőtt 10.00 óra. 

A ballagás helyszíne: Tápiószele, Farmosi út 10. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
Tájékoztatjuk a javítóvizsgára várókat arról, hogy a 

vizsgák augusztus 25-én (szerdán) 9.00 órakor lesznek a 
Farmosi úti iskolában.  

Köszönjük az „Építsünk Iskolát” Alapítványnak és 
azon polgároknak, akik adójuk 1 %-át felajánlották, 
hogy iskolánk diákjait osztálykirándulások alkalmával 
és jó tanulmányi eredmények elérése esetén pénzben és 
könyvjutalomban részesíthettük.  

Köszönjük a helyi vállalkozóknak és szülőknek isko-
lánk egész éves programjához nyújtott erkölcsi és anya-
gi támogatását. Bízunk a további jó együttműködésben.  

Iskolánk Farmosi úti épületében egész nyáron hétfőtől 
– csütörtökig 8.00 és 12.00 óra között ügyeletet tartunk. 

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 –  30-ig  8.00 – 12.00 óráig 
 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 
Személyi igazolvány, korábbi iskolai bizonyítvá-

nyai, lakcímkártya, valamint 11 000 Ft beiratkozási 
költség.  

 
A beiratkozás helye: 
 2766. Tápiószele, Liliom út 11. 
 
Részletes tájékoztató: 06/30/816-4986. 

Hirdetések, információk, köszönetek 

Katasztrófavédelmi verseny 
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megrendezték kör-
zetünkben a Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt. Iskolánk 
csapata (középiskolásokkal is vetélkedve) az első helyezést 
érte el, jogot szerezve a megyei versenyen való részvételre. 
A megyei vetélkedőn Molnár János tanár úr felkészítésé-
nek és Récsi László iskolai szabadidő szervező segítő köz-
reműködésének köszönhetően nagyszerű teljesítményt nyúj-
tottak tanulóink. A résztvevő gyerekek amellett, hogy bebi-
zonyították széleskörű felkészültségüket a katasztrófavédel-
mi-, tűzvédelmi-, egészségügyi ismereteikről és azok gya-
korlati alkalmazásáról, közelről megismerkedhettek a tűzol-
tóság technikai felszerelésével, a mentőszolgálatok, a rend-
őrség életével, a mentőkutyák munkájával és mindennapjai-
val. A gyermekek azon felül, hogy a megszerzett ismeretei-
ket az életben, vészhelyzetekben kamatoztathatják, találkoz-
hattak és barátságot köthettek a megye terültén élő diáktár-
saikkal, kellemes élményekkel és ajándékokkal térhettek 
haza. 
Akik teljesítményükkel öregbítették iskolánk jó hírnevét: 
Hajnal Dzsenifer, Lyulina Alexandra, Muhi Klaudia, 
Kanyó Lucia 8.b osztályos tanulók. 

Gratulálunk!     Récsi Lászlóné 
igazgató.helyettes. 

Májusi szabadidő 
A természeti erők sokkal hatalmasabbak nálunk, ráadásul 
kiszámíthatatlanok. Ezért sajnos  vihar, vagy egy villámcsa-
pás, jégverés, vagy árvíz-belvíz nálunk is  pusztíthat . Sza-
badidős természetjáró terveinket nagyban befolyásolta az 
időjárás. Sétát tehettünk szerencsére a szelei  
„folyópartra”, ahol a Tápió most tényleg folyónak mutat-
kozott. Gyermekkoromban a fahídnál sokat fürödhettünk, 
labdázhattunk, úszkálhattunk a vízben, mert akkor még 
rendszeresen volt miben. Jó volt visszaemlékezni, és az 
akkori szabadidős tevékenységeinkről, kalandozásainkról 
mesélni a gyerekeknek. Megnéztük a „Fehér gólya” tan-
ösvényt, a Tájházat, a szomszédságban lakó Gondáék 
háziállatait. És megint csak nosztalgiázhattam, hogy az én 
gyerekkoromban szinte minden háznál voltak  házi szárnya-
sok, disznók, nem voltak ritkák a tehenek sem, melyeket a 
gulyás trombitaszóval hajtott haza a legelőről. Ami akkor 
természetes volt, az a  mai gyerekek számára már érdekes-
ség, és örömmel nézték a karámban futkározó lovakat. 
Olyan hideg, hogy május közepén fűteni kelljen  otthonain-
kat, munkahelyeinket, régen volt. Programjaink zöme 
tehát most épületekben zajlott. Sakkoztunk, társasjáté-
koztunk, számítógépeztünk, olvastunk. Hallgathattunk 
egy érdekes előadást Dr. Dusek László tanár úr 
tápiószentmártoni  nyugdíjas iskolaigazgatótól, könyvszer-
zőtől, a Tápió-vidék jó ismerőjétől és Dr. Kubassek Já-
nostól az érdi földrajzi múzeum igazgatójától. Könyvei-
ket dedikálva megvásárolhattuk. Folytathattuk a Bibliáról 
szóló videofilmekkel ismereteink kiegészítését, és az érdek-
lődők a Viczián villában egy képkiállítást is megnézhet-
tek. Igazi kuriózum  volt a nagyközönség számára a május 
végén nyílt „Érmek és értékek – a Blaskovich  gyűjte-
mény numizmatikai anyaga” című időszaki kiállítás, 
amit tanulóinkkal is megnézhettünk, és ajánlunk mindenki-
nek.      Récsi László 

iskolai szabadidő szervező 
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Szivacskézilabda 
Kettőből kettő 

Az U9-es korosztály országos döntőbe jutása után, május 
22-én a legkisebbeknek is sikerült a bravúr, 74 csapatból a 
nyolcas döntőbe jutottunk. Minden várakozást felül múlva 
sikerült a csoda. Két korosztállyal országos döntőbe ke-
rülni csak az igazán nagyoknak sikerül, de azoknak is 
ritkán. 

A sportcsarnokban megrendezett országos elődöntőt ha-
talmas érdeklődés kísérte. Végig izgalmas, küzdelmes mér-
kőzéseken, a szurkolók és a szülők nagy-nagy örömére is-
mét győztünk! 

A közönség csak ámult azon, hogy ilyen pici lányokban 
milyen hatalmas akarat és elszántság lakozik. Köszönjük! 

Eredmények: 
Euro-Novex Tápiószele - FTC   18-18 
 - Gyöngyös  21-6 
 - Hajdúnánás 18-13 
A csapat: Brindzik Beatrix, Farkas Szimonetta, Jónás 

Alexandra, Maczó Dorina, Mohácsi Kitti, Nagy Viktória, 
Szabó Fanni, Tóth Boglárka 

Edző: Kácsor Istvánné 
 

7. hely, rossz szájízzel  
Június 5-6-án Siklóson került megrendezésre az U9-es kor-
osztály országos döntője. A csapatokat két négyes csoportba 
osztották. Velünk a Vasas, a Tamási és a Szeged került egy 
csoportba. A csoportok első két helyezettjei kerültek a fel-
sőházba. Tudtuk, hogy innen a továbbjutás nagyon nehéz, 
mert az ország két legjobbján kell túljutni. A tavalyi baj-
nokkal kezdtünk:  

Vasas – Euro-Novex Tápiószele  
27:26  

Fantasztikus meccs, fantasztikus játék mellett, szenved-
tünk vereséget. A végig szoros mérkőzés utolsó percében 
kapott kiállításunk után sikerült a Vasasnak hozni a mecs-
cset. A fájdalmas vereséget a következő mérkőzésig nem 
tudtuk feldolgozni és a Szeged öt góllal megvert bennün-
ket. A körbeverések következtében következett a továbbju-
tást eldöntő mérkőzés Tamásival. Közepes játékkal veszí-
tettünk: 17:14 Maradt az alsóház. Másnap a Fradival 
kezdtünk. Szörnyű körülmények között kikaptunk. Fino-
man fogalmazva: lobbi érdekek által befolyásolt játékveze-
tés mellett megverettek bennünket. Szinte a mérkőzés felét 
emberhátrányban játszottuk. Volt olyan helyzet, hogy a ka-
pusunk és egy mezőnyjátékosunk volt a pályán. A közönség 
felháborodása mellett 29:24-el ért véget a mérkőzés.  

Tápiószele - Nádasd 
28:14  
7. hely 

Végeredmény: 
1. Vasas 2. Tamási 3. Debrecen 
Tavaly szeptemberben, amikor ez a bajnokság elkezdődött 
álmaink netovábbja volt ez a hetedik hely. Most a döntő 
után mégsem teljesen felhőtlen az örömünk.   
Pedig ez az eredmény a szelei sport történetében példát-
lan és nagyszerű.. 

Komplex verseny 
Örömmel számolhatok be újabb kimagasló teljesítmény-

ről. 
Az alsó tagozatos gyermekek legtöbb felkészülést igény-

lő, komplex tanulmányi versenyén a megyei fordulóba ju-
tott Sziráki Boglárka 4.b osztályos és Erős Rebeka 4.c 
osztályos tanulónk. Matematikából, olvasás- szövegértés-
ből, környezetismeretből és nyelvtan-helyesírásból kellett 
számot adniuk tudásukról. 

A monori Kossuth Lajos Általános Iskola adott 
helyszínt a megyei fordulónak. Pest megye legjobb száz-
húsz gyermeke közül Erős Rebeka 3. helyen végzett, elért 
pontszáma alapján. 

Gratulálunk neki és felkészítő tanítójának, Pintérné 
Bontovics Judit kolléganőnek a szép eredményhez! 
 

Köszönetünket fejezzük ki a REHM Hegesztés-
technikai Kft. vezetőinek és munkatársainak, amiért a 
Farmosi úti iskola tornatermének meghibásodott szellőztető 
berendezését megjavították. Önzetlen segítségük példaérté-
kű. Köszönjük. 

Tanulmányi verseny Kókán 
Az idén már másod ízben neveztünk be a térségi tanul-

mányi versenyre, Kókára. Nevezésünk indoka, hogy tanít-
ványaink sikerhez juthassanak, tapasztalatot szerezhesse-
nek, és mi is össze tudjuk hasonlítani eredményeinket a 
környező iskolákéval. Az idén sincs szégyenkezni valónk. 
A túlnyomóan hazai pályás győztesek mellett jutott nekünk 
is dobogós hely. 
 
A harmadik osztályosok versenye így alakult: 
Szövegértés: Turák-Szűcs Lili 3. a 4. hely 
 Gulyás Judit 3.a 6.hely 
Nyelvtan: Légrádi Lili 3.b 11. hely 
 Bujdosó Ádám 3. a 12. hely 
Matematika:  Bozóki Bence 3.b 13. hely 
 Nagy Gergő Zoltán 3.c 17. hely 
 
A negyedikesek helyezései:  
Matematika: Erős Rebeka 4.c 3. hely 
 Palásti Alex 4.c 17. hely 
Nyelvtan: Katona Krisztián János 4.c 8. hely 

 Sziráki Boglárka Tünde 4.b 9. hely 
Szövegértés: Jánosi Roland Patrik 4.c 15. hely 
 Sipos Boglárka 4.a  20.hely 

Tizenöt intézmény 189 tanulója között, igen szoros ver-
senyben álltak helyt tanulóink. Köszönet érte. 

Pályázati felhívás Tápiószele Város Önkor-
mányzata tulajdonában álló, Általános Iskola 
épületében kialakításra kerülő büfé bérleti jo-

gának megszerzése tárgyában 
 

Érdeklődni lehet: 
Kácsorné György Gabriella iskolaigazgatónál 

 
Tápiószele, Farmosi úti iskola épületében, 2010.  

junius 21-től  08 – 12 óráig, ahol átvehető a pályá-
zati kiírás anyaga. 
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A Múzeum hírei 

A 2008-ben elnyert Múzeumpedagó-
giai Nívódíj után újabb országos elisme-
rést kapott a tápiószelei közgyűjte-
mény. A Múzeumok Majálisán május 
15-én, a Nemzeti Múzeum kertjében 
ünnepélyes keretek között került sor 
egy országos vetélkedés eredményhir-
detésére, a Vendégbarát Múzeum Díj 
átadására.  Az internetes szavazás ered-
ményeként az évi 5000-30 000 látogatót 
fogadó múzeumok között ("B" kategó-
ria) a tápiószelei Blaskovich Múzeum 
kapta a legtöbb szavazatot. (a tápiószeli 
múzeum 518, a keszthelyi 254, az ócsai 
170 szavazat).  

A díj vonzata nemcsak a PR tevé-
kenységre fordítható 1,5 millió forintos 
jutalom, hanem az is, hogy a Magyar 
Turizmus ZRT. felfigyel a páratlanul 
gazdag Blaskovich gyűjteményére. Már 
a díjkiosztón is külön kiemelték a 
tápiószelei látnivalót, úgy említették, 
mint Közép-Európa egyetlen épségben 
megmarad köznemesi kúriamúzeumát. 

Ez ú t o n  i s  m e g k ö s z ö n ö m  a 
tápiószelei Blaskovich Múzeumra adott 
internetes szavazatokat, a pozitív kom-
mentárokat, buzdításokat. Sokan érez-
ték magukénak ezt az ügyet és segítet-
tek a mozgósításban, amire nagy szük-
ség volt, hiszen mindössze egy általá-
nos iskolával rendelkező, 6300 lakosú 
városka vagyunk, szemben vetélytársa-

inkkal. Külön öröm volt, hogy intézmé-
nyünknél lehetett olvasni a legtöbb 
személyes véleményt, amelynek mind-
egyike buzdító és igen kedvező volt. A 
szavazás első fordulójában, amikor egy 
ember óránként szavazhatott, csak 3. 
helyet szerezte meg intézményünk. 
Mivel a kiírók elismerték, hogy techni-
kailag belenyúltak a szavazás meneté-
be, ezért újraindították az internetes 
szavazást. Az első forduló eredményé-
nek eltörlése megerősítette a szelei mú-
zeumra szavazókat. Nagyon jó  volt 
érezni azt az összefogást, a sok segítő 
szándékot. Ez a szép eredmény csak 
együttműködéssel volt elérhető. Na-
gyon köszönöm azoknak a szeleieknek, 
elszármazottaknak a segítségét, akik 
személyes e-mailes levelező listájukon, 
közösségi portálokon, szóban, szóró-
lappal népszerűsítették intézményün-
ket, valamint a szavazás lehetőségét. 
Sok ember segítségével érhettük el ezt a 
szép eredményt, s azt, hogy ismertebbé 
vált, válhat az általunk őrzött különle-
ges kulturális érték. 

 A tápiószelei Blaskovich Múze-
um ezután is igyekszik kiállításaival, 
programjaival, rendezvényeivel igazol-
ni, hogy méltó e kitüntető címre.  

Köszönettel: 
Gócsáné Móró Csilla  

múzeumigazgató 

HELYTÖRTÉNETI  
EMLÉKKÖNYV 

A múzeumbaráti kör által készített 
és kiadott helytörténeti könyv meg-
vásárolható a múzeumban, a Vágány 
Virágboltban, a Búzás Papírboltban 
és a könyvtárban. 

A kötet ára: 2800 Ft. 
Jó szívvel ajánljuk tanárnak, tanu-

lónak tanév végi, ballagási ajándék-
nak ezt az értékes, maradandó emlé-
ket. 

 
BARANGOLÁS A 

BLASKOVICH CSALÁD 
ŐSI FÖLDJÉN 

 
A tápiószelei múzeumbaráti kör 

szeptember 17-19 között szervezi évi 
kirándulását a Felvidékre. Úti cél: 
Deménd és környéke (itt éltek a 18. 
században a Blaskovichok), Léva, 
Nyitra, Selmecbánya. A szállás fél-
panziós ellátással Ipolyszakállason a 
Méhecske Panzióban lesz. A terve-
zett költség: 2 nap szállás reggelivel 
és vacsorával 14 000 Ft+ útiköltség. 
Ez annak függvénye, hogy kis vagy 
nagy busszal történik az utazás. A 
foglalás 7000 Ft előleggel a múze-
umban lehetséges. 

ÚJABB ORSZÁGOS ELISMERVÉNY A TÁPIÓSZELEI MÚZEUMNAK 
A BLASKOVICH MÚZEUM 2010 VENDÉGBARÁT MÚZEUMA 



Önkormányzati Híradó 

2010. június 11 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAMJA 

VENDÉGBARÁT MÚZEUM 
A tápiószelei Blaskovich Múzeum az elmúlt két évben 

végrehajtott látogatóbarát fejlesztésével (botanikai tanösvény, 
filagória, interaktív játékok) indulhatott a Magyar Turizmus 
Zrt. által hirdetett versenyen, mivel a szakmai zsűri méltónak 
találta pályázati anyagát. A tápiószelei múzeum az évi 5000-
6000 fős látogatói számával az 5-30 000 főt fogadó intézmé-
nyekkel került egy csoportba, sokkal nagyobb városokkal, 
több iskolával, sőt egyetemmel rendelkező településekkel. 

Ezúton szeretném megköszönni azoknak az embereknek a 
segítségét, akik ebben az ügyben a múzeum mellé álltak, in-
terneten több alkalommal szavaztak, saját levelező partnerei-
ket erre buzdították. Nagyon sok pozitív jelzést kapott intéz-
ményünk, egy sokkal szélesebb kör érezte ezt fontosnak itt 
Szelén, mint a konkrét múzeumbaráti köri tagság. Sőt, sok 
elszármazott is támogatott bennünket, nálunk volt a legtöbb, 
érdemi, dicsérő kommentár. Egyet, - este fél tízkor írottat - 
ezekből idézek:” A versenyt a jelenlegi állás szerint papíron 
elveszítettük. Én, mint tápiószelei lakos (és remélem, akik már 
jártak itt) tudom, hogy a múzeum valóban vendégbarát. A 
szavazás menetét ebben a formában értelmetlennek tartom, 
akik figyelemmel kísérték biztosan tudják, mire gondolok. A 
versenyt is nehéz volt felvenni nagy várossal. Remélem a mú-
zeum bemutatkozása, a sok szép hozzászólás mindenkinek 
kedvet csinált, és személyesen is meglátogatja a mi kis város-
unk "ékkövét"  Varga Jánosné  2010-05-02 21:34:59 
A Blaskovich Múzeum végül is 4189 szavazatot kapott, ezzel 
zárult május 2-án éjfélkor a szavazás.  
KÖSZÖNÖM A SZAVAZATOKAT ÉS A SEGÍTŐ HOZ-
ZÁÁLLÁST.    Gócsáné Móró Csilla 

Kirándulás tervezet Erdélybe 2010 
Indulás Tápiószeléről, július 16-án pénteken, este 22 óra-

kor, érkezés vissza Tápiószelére július 23. pénteken, este 
kb. 23 órakor. Szombaton: Marosvásárhely, Bözödújfalu-
elsülyesztett település, Kőrispataka: szalmakalap múzeum, 
Parajd sóbánya és Europa egyedülálló borpincéje sóbányá-
ban, Korond és Újtusnád. Vasárnap: Újtusnádon hivatalos 
program, illetve a házigazdák meglepetése.  

Hétfő: Kirándulás a Gyimes-völgyben, 1000 éves határ-
nál is, Moldvába az ottani csángókhoz, Úz-völgye vagy 
ojtuzi-szoros (az út minőségétől függ).  

Kedd: Kirándulás Szárhegyre a Lázár kastélyba, 
Csíkszentdomonkosra Márton Áron püspök emlékházához, 
a Gyilkos-tó, Békás-szoros és a hozzá tartozó víztározó 
Moldvából.  

Szerda: Kirándulás Kisbaconba, Benedek Elek emlékhá-
za, Vargyas különleges látnivalói, Szent Anna-tó, 
Tusnádfürdő. Program a házigazdákkal. Csütörtök: Indulás 
Újtusnádról kora reggel, látogatás a barcarozsnyói várba, a 
Dracula kastélyba, Transzfogarasi úton 2000 m felett a 
fogarasi havasokon át Nagyszeben közelibe érkezés a szál-
lásra. Péntek: Reggeli után indulás haza. Megállunk Nagy-
szebenben: nevezetességek megtekintése, Déván: Szent 
Ferenc Alapitványnál,  Böjte Csaba által létrehozott árva-
háznál, Marosillye, Bethlen Gábor szülőháza, amelynek a 
helyreállításában segítkeztek a nagykátai hágyományőrzők 
is, Arad érintésével Tápiószele. Szállás és napi két étkezés 
motelban. Érdeklődni, illetve jelentkezi június 28-ig.  
Magyariné Birta Magdi  
Tápiószele Jókai út 18 szám.  

06-70-617 95 64  
06-30-718 91 68  

birtamagdi@citromail.hu 
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Várhatóan 2010. szeptember 1-30. között kerülnek 
ismét megnyitásra a LEADER pályázat jogcímei. 

Szeretnénk a mikrovállalkozások figyelmébe ajánla-
ni a következő vállalkozás alapú fejlesztéseket:  

 
Érintett települések: Farmos; Kóka; Nagykáta külterüle-

te; Pánd; Szentmártonkáta; Szentlőrinckáta; Tápióbicske; 
Tápiógyörgye; Tápiószele; Tápiószentmárton; Tápióság; 
Tápiószőlős; Tóalmás; Újszilvás; 

Családi napközik fejlesztésének támogatása 
A családi napközinek helyt adó épület korszerűsíté-

sére, infrastruktúrájának fejlesztésére, gyermekfejlesztő 
eszközök igénybevételére, játékok, eszközök beszerzé-
sére, kialakítására lehet támogatást igényelni. 

Helyi terméket előállító, forgalmazó, helyi szolgál-
tatást végző vállalkozások támogatása 

Helyi termékek feldolgozásának és létrehozásának, 
helyi szolgáltatások támogatása, eszközök beszerzése, 
építés, felújítás, ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű inf-
rastruktúra-fejlesztések. (Csak jelenleg is működő 
mikrovállalkozások, vagy adószámmal rendelkező ma-
gánszemélyek igényelhetnek támogatást.)  

Zöldhulladék kezelő, feldolgozó felületek kialakí-
tása Zöldhulladék feldolgozó, daráló gépek beszerzése, 
telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés, 
területrendezés, kerítés, megfigyelő rendszer kiépítése. 

Turisztikai vonzerő növeléséhez szükséges 
eszközbeszerzés  

Hintók, lószerszámok, tradicionális eszközök vásár-
lására, turisztikai attrakciók népszerűsítésének támoga-
tására. 

Turisztikai szolgáltatások fejlesztés 
Bemutatóhelyek, istállók, karámok, ketrecek kialakí-

tására, már meglévők felújítására, falusi magánszállás-
hely kialakítására, már meglévők felújítására, korszerű-
sítésére, a szálláshelyekhez közvetlenül kapcsolódó 
kisértékű tárgyi eszközök, valamint tradicionális eszkö-
zök beszerzésére vehető igénybe támogatás. 
A pályázatokkal kapcsolatban irodánk várja a ked-

ves érdeklődőket! 
HAJT-A CSAPAT EGYESÜLET Munkaszervezeté-

nek ügyfélfogadási rendje 
Hétfő  800 – 1230    1300 – 1900 
Kedd  800 – 1230    1300 – 1700 
Szerda  800 – 1230    1300 – 1700 
Csütörtök 800 – 1230    1300 – 1700 

Péntek 800 – 1200 

 
Irodai elérhetőségek 

Postacím: 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 2-4. 
Telefon: 06-53-583-550, Telefax: 06-53-383-010, 

E-mail: balazsbernadett@hajtacsapat.t-online.hu 
Honlap: www.hajtacsapat.hu 

Tájékoztató a LEADER II. körös pályázati lehetőségekről 
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TÁNC, TÁNC, TÁNC 
HONEY DANCE SCHOOL HÍREK!  

Újra hatalmas sikereket értek el a HDS TSE tagjai! 
2010. 06. 05-én Budapesten megrendezett Bombastic Hip-
Hop táncversenyen gyermek szóló kategóriában Losó Zsófia 
II. helyezést ért el, illetve elnyerte a legjobb táncos különdí-
ját. Gyermek trió kategóriában Tápiószele II. helyezést ért 
el. Gyermek nagycsoport kategóriában I. helyezettek: Rafa-
el Mercédesz, Laczkó Vivien, Katona Fanni, Németh 
Dominik, Majoros Vivien, Szabó Zsófia, Losó Zsófia, Jónás 
Klaudia. Junior I. szóló kategóriában Katona Fanni I. he-
lyezést, és különdíjat kapott. Junior II. kategóriában 
Tápióság csoport I. helyezést ért el. 

ÉS MÉG NINCS VÉGE… 
2010. 05. 28-29-30.-án Veszprémben megrendezett Európa 
Bajnokságon, 9 Ország 3000 versenyzőjéből Junior I. Hip-
Hop csoport kategóriában a Tápiósági lányok II. helyezést 
kaptak!!! 
Tóth Katalin (Honey), Varga Tímea, Virág Lilla, Tóth Re-
náta, Werb Alexandra, Romhányi Dorina 
 Tápiószelei vonatkozása a hírnek, hogy Tóth Katalin a 
HDS szelei csoportjának edzője. 
 Gratulálunk nekik! 
A HDS TSE szeretettel várja azon jelentkezőket, akik szíve-
sen tagjai lennének egy remek és jó hangulatú csapatnak! 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a korábban meghir-
detett vastagbél szűrővizsgálat ez év folyamán fog megvaló-
sulni. A vizsgálat részleteiről szóló értesítőt személyesen jut-
tatjuk el Önökhöz. 

MEGHÍVÓ 
A Rákbetegek Országos Szövetségének tagszervezete, a Biza-
lom Klub szeretettel meghívja Önöket a 2010. június 26-án 
tartandó országos klubtalálkozóra, és egész napos nyílt 
rendezvényre, melyet a Tápiószelei Művelődési Házban 
(Tápiószele, Posta út 2.) tartunk. Tervezett programjaink: 
10.00 – 12.30: orvosi előadások, fórumok 
14.00 órától kulturális műsor 
15.00 órától egészséges életmód – egészséges konyha bemu-
tató és kóstoló 
A rendezvény ideje alatt egész nap szűrővizsgálatokon 
(koleszterin-, vércukor-, vérnyomás-, csontsűrűség-mérés, 
allergia teszt, emlő önvizsgálat, stb.) vehetnek részt az érdek-
lődők. A részletes programról és a szűrővizsgálatokról plaká-

tokon tájékoztatjuk Önöket. 
 

Gyógyuljunk együtt!  
Bármilyen beteg és betegségből gyógyuló sorstársakat várunk 
baráti beszélgetésre. 
Klubfoglalkozásainkat minden hónap második szerdáján 
17 órakor tartjuk a tápiószelei művelődési házban. 
A közös találkozók előtt, 15 órától egyéni személyes beszél-
getés, tájékoztatás céljából szeretettel várom kedves sorstár-
sainkat.  
Segítsünk egymásnak, osszuk meg tapasztalatainkat! 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!  
 Rostás Józsefné   Kósa Jánosné 
 klubvezető    klubvezető-helyettes 
 06-30/294-1440   06-20/938-1803 
 06-53/380-210 

„Egyedül Te teheted meg, de nem teheted meg egyedül!” 

Bizalom Klub Tápiószele 

Hatalmas siker az  
I. Turisztikai Olimpián 

 
2010. június 2-6-ig rendezte meg hazánk a vendéglátás-

sal, az utazással, turizmussal foglalkozók és családtagjaik 
részére a világversenyt. 

Felülmúlhatatlan sikert ért el a versenyen Dudás Kálmán 
városunk lakója. 

Három versenyben is elhozta szenior korúként, az 
abszolút kategória első helyéért járó díszes kupát. A 
legdíszesebb serleget a kerékpár verseny megnyeréséért 
kapta, de első lett mini maratonban (4000 méter) és 400 
méteres síkfutásban is. 

Ezen felül több érmet is begyűjtött, így ezüstöt sakkban, 
egy amerikai versenyző mögött. Ugyancsak ezüst érmes lett 
duatlonban (futás, kerékpár), valamint 1500 és 800 méteres 
futásban is. Súlylökésben bronzérmes lett, és szintén har-

madik lett 200 méte-
res síkfutásban és 
távolugrásban is.  
 
Ezekben a verseny-
számokban csak pro-
fi versenyzők előzték 
meg, Kálmán soha 
nem volt igazolt ver-
senyző atlétikában. 
Nem csoda ha az 
újságírók őt keresték, 
mint „éremhalmozót” 
az olimpia legered-
ményesebb verseny-
zőjét. 

 
Gratulálunk! 
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