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KRÓNIKA 

 Nálunk, már „hagyomány”, hogy két civilszervezet verseng a 
szavazatokért.  (Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a választópolgár-
ok MT mellett, vagy ellene szavaztak!) Jelentős változás volt, hogy az 
idén pártok is állítottak jelölteket és az előző évekhez képest növeke-
dett a független jelöltek száma is. Ettől azt várták – én magam is - 
hogy végre jelöltekről és nem „listákról” szavazunk! 

Az eredmények ismeretében ma már tudjuk, hogy a szavazás több-
nyire – most is – „listákra” történt, ezért nem jutottak be független 
jelöltek. A többi 10 ezer lakosnál kisebb településhez hasonlóan ná-
lunk sem számított a pártállás, ezért nem szerepeltek jól a pártok 
támogatottjai sem. Gyakorlatilag egyetlen civil szervezet jelöltjei nyer-
tek. A „Tápiószeléért Társaskör” által ajánlott polgármester és kép-
viselő jelöltek kapták a legtöbb szavazatot! 

Győztünk! Miénk mind a nyolc képviselői hely és polgármesteri 
szék is. Szeretnénk ezt a várost – az előző több mint öt évhez hason-
lóan – együtt irányítani. Nem mi kilencen, hanem mindenkivel, aki 
akar és tud velünk dolgozni városunkért! Mindenkivel, függetlenül 
attól, hogy jobboldali-e, vagy baloldali, párttag-e, vagy sem … 

Jobboldali? Baloldali? Önök szerint van-e ennek jelentősége akkor, 
amikor arról kell dönteni, hogy: 

Vegyünk-e fel hitelt a beázó, romos épület kiváltására, az új, kor-
szerű iskola építésére? 

Készüljön-e kerékpárút, az Abonyi úton, vagy inkább, az elképesz-

tően nagy forgalmú Ceglédi- és Bartók Béla úton? 
Járuljunk-e hozzá a temetőből ellopott harangok pótlásához? (És 

még hosszan sorolhatnánk különböző döntéseket.) 
Szerintem nincs! Remélem fajra, nemre, vallásra, pártszimpátiára 

tekintett nélkül tudunk együtt dolgozni. (Talán azokkal is, akik té-
nyek, érvek helyett, - lejáratásunkra - gyűlölet kampányt folytattak?) 

Együtt kívánunk működni pártokkal, civil szervezetekkel, min-
den szelei polgárral. Külső – szavazati joggal rendelkező – tagokat 
szeretnénk beválasztani minden bizottságunkba. Egy-egy témához 
értő polgárokat, szeretnénk meghívni – tanácskozási joggal - a Tes-
tületi és a bizottsági ülésekre. 

Negyedévente – ha szükséges sűrűbben is – fórumokat, beszélge-
téseket szervezünk a várost érintő kérdésekről, feladatokról. Min-
denkit szeretettel várunk, mindenki véleményére, javaslatára kíván-
csiak vagyunk. Bizonyosan nem valósul meg minden javaslat, mert 
kevés a pénz, mert a többség nem találja jónak, mert a hatályos törvé-
nyek nem engedik… Jöjjenek, beszéljük meg! 

A választók bizalmából a döntés felelőssége a miénk! Nem a fele-
lősséget akarjuk szétosztani, de Önök segíthetnek, hogy még jobban 
menjenek közös dolgaink. A város érdekében, nyitottak vagyunk 
minden jó szándékú polgár véleményére. 

Mindenkire számítunk! 
Vona Ferenc 

MINDENKIRE SZÁMÍTUNK 

Úgy vagyunk vadnai emberek, mint a kisgyermek, aki tanulja az 
anyanyelvét. Figyeli a szüleit, a körülette lévő embereket, formálja a 
száját, és nap mint nap új szavakat, fogalmakat ismer meg. El kezdi 
mondani, hogy hol fáj, mit szeretne! Először rácsodálkozik a világra, 
de minél több tapasztalatot szerez, annál jobban megismeri.  

A pusztító árral találkozva, látva a víz erejét, teljesen kétségbe 
estünk. Nem volt tapasztalatunk a vészhelyzet kezelésére, és ráadásul 
rövid időn belül újabb, és nagyobb árhullám érte el a falut. Bizonyta-
lanságban telt el az egész nyarunk, félve az őszi esőzésektől. Most, 
hogy közeledik a tél, a hideg idő, egy kicsit megnyugszunk, de nem 
múlik el a félelem, a bizonytalanság érzése. Hiszen ismét lesz tavasz, 
jön majd a Kikelet..., és tudom, hogy minden vadnai az eget fogja 
kémlelni! . El kell telni egy pár évnek rendkívüli események nélkül, 
hogy reményteljesen várjuk a jövőt, ismét merjünk tervezni, építkezni.  

Ám a napjainkat  addig is élni kell, erőt merítve, biztatva egymást, 
hogy összefogva átvészeljük a nehéz időszakot.  

Összefogva, egymást segítve… Azokban a nehéz napokban rácso-
dálkoztunk a világra, mint a kisgyerek,  mert új arcáról ismertük meg. 
Hiszen azt tapasztaltuk, hogy nem hagynak bennünket magunkra. 
Számunkra ismeretlen magyar emberek: férfiak és nők, fiatalok, idő-
sek, imádkoznak értünk, adományokat, pénz, biztatást, és jó kívánsá-
gokat, küldenek. Új szavakat tanultunk: barátság, önzetlenség, segítő-

készség, vagy ismertük őket, csak most teltek meg tartalommal?! 
Tisztelt Tápiószeleiek! 
Olyan sokrétű támogatást, mint Önöktől, - adományok sokasága, 

gyerekeink táboroztatása, személyes ismerkedés lehetősége, vendégül 
látás stb. - senkitől nem kaptunk. Ez a kapcsolat, ez a fajta segítség 
lassan barátsággá formálódik, és szélesedik, mert lelkes motorja a 
helyi református egyházközösség, a Nagytiszteletű Mező házaspár, 
Birta Magdolna asszony, a polgármester úr, és az adakozó szívű lako-
sok! 

Október 26-án hozták az újabb segélyszállítmányt, és csak a hálán-
kat tudtuk helyette küldeni. Önök egy város lakói, mi egy kis faluban 
élünk. Báty és a kistestvér! Szeretnénk a megtalált kapcsolatot megtar-
tani, jobban megismerni egymást, rendszeressé tenni a találkozókat. 
Vendégül látni Önöket, bemutatni a környezetünk szépségeit. 

Amennyiben mindnyájan akarjuk, így is lesz! Addig is fogadják 
minden lakosunk háláját, köszönetét. A közeledő ünnepekre kívánok 
Istentől megáldott békés ünnepeket! 

Vadna, 2010. november 2. 
Bencze Péter 
polgármester 

Tisztelt Tápiószelei Lakosok, Ismerősök, Segítők, Barátok! 

Október 16-án a Simonffy Kálmán Művelődési Házban tartotta ünne-
pélyes eskütételét és alakuló ülését az újraválasztott Képviselő-
testület. 
Október 19-én a Katasztrófavédelem munkatársaival megkezdtük 
Tápiószele Polgárvédelmi tervének felülvizsgálatát. 
Október 20-án a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás tisztújító 
alakuló ülése volt. A vezetőségben változás nem történt, továbbra is 
az elnöki teendőket Kocsi János Nagykáta polgármestere, helyettesei 
Kovács Magdolna tóalmási és Kovács Ferenc tápiószelei polgármeste-
rek lettek. 
Október 22-én a Tápiómenti Területfejlesztési Tanács (a csatornázási 
beruházást felügyeli) ülése volt. Elnöki tisztségében megerősítésre 
került Kocsi János úr. 
Október 23-án ünnepi műsorral és fáklyás felvonulással emlékeztünk 
az 1956-os forradalom eseményeire és hőseire. Köszönjük az általános 
iskolások színvonalas ünnepi műsorát. 

Október 26-án adományokat vittünk Vadna település árvíz sújtotta 
lakóinak. 
Október 28-án a Munkaügyi Központ szervezésében konferencián 
vettünk részt, a jövő évi közmunka lehetőségekről. 
Este testületi ülést tartott a Képviselő-testület, amelyen Dömők Józse-
fet alpolgármesternek megválasztották. 

elfogadták a Képviselő-testület munkatervét 
a Tájház tetőszerkezetének javításáról döntöttek 
az esővíz elvezetéssel kapcsolatos problémákkal kapcsolatban 
szakértő megkereséséről döntöttek 
kijelölték az Integrált Városfejlesztési Stratégia városrészeinek 
határait. 

November 6-án a Blaskovich Múzeum Baráti Köre 25 éves fennállásá-
nak ünnepi közgyűlését tartotta a Művelődési Házban. 

Kovács Ferenc 
polgármester 
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November 28  
Adventus- latin eredetű szó, jelentése 

eljövetel,megérkezés. Az ünnep eredete 
az V-VI. századra nyúlik vissza, Jézus 
születésének ünnepére (Karácsony) való 
felkészülés időszaka. 

Tágabb értelemben a reményteli vára-
kozás, a lelki készülődés ideje. 
Az advent 4 hétig tart, a december 25-e 
előtti negyedik vasárnappal kezdődik. 
Eredetileg 40 napig tartott (Jézus negy-
ven napig böjtölt a pusztában), ám a 
Gergely pápa-féle naptárreform 4 hétre 
rövidítette, Régen a keresztények advent 
idején szigorú böjtöt tartottak, hajnalon-
ként pedig szent misére jártak. Ezeket a 
hagyományosan napfelkelte előtt tartott 
miséket aranymisének nevezték. 

Az adventi koszorú készítése a XIX. 
században jött divatba, de a hagyomány 
gyökerei a pogány korba nyúlnak vissza, 
amikor örökzöld ágakkal, fagyönggyel, 
magyallal ünnepelték a téli napéjegyen-
lőség idejét. A fagyöngy egyébként a 
kelták szent növénye volt. A téli napéj-
egyenlőség  a kelta hitvilág szerint a fény 
újjászületésének ünnepe. A kerék jelen-
tésű Yule- a fény visszatérésének ünne-
pe- szó az élet örök körforgására, az örök 
újjászületésre utal. Ilyentájt a kelták az 
ajtókra örökzöld ágakat aggattak, fa-
gyönggyel, magyalággal díszítették azt. 
Ma hagyományosan fenyőgallyakból 
készül a koszorú négy gyertyával, 3 lila 
és egy rózsaszín, melyek advent 4 hetét 
jelképezik. Minden héten egy-egy újabb 
gyertyát  kell meggyújtani  a koszorún. 

 Az ajtóra erősített, gyertya nélküli 
koszorú, pedig a szíves vendégvárást 
reprezentálja. 

Miért három lila és egy rózsaszínű a 
gyertya az adventi koszorún? 

 
Ádvent első vasárnapja 

Időpontja évről évre változik, Szent 
András napjához (november 30.) legkö-
zelebb eső vasárnapon ünnepeljük. Színe 
a lila: a templomi terítő lila, a szertartá-
son a pap lila miseruhát vagy stólát vi-
sel, illetve az adventi koszorún elsőnek 
meggyulladó gyertya színe is lila. 

 

Ádvent második vasárnapja 
Színe hasonlóképpen a lila. Az ádvent 

mellett a nagyböjti időszaknak is lila az 
ünnepi színe az egyházi liturgiában. 
Számos helyen a karácsonyt megelőző 
hetekben a lilát kékkel helyettesítik, 
hogy a két ünnepet megkülönböztessék 
egymástól.  

Ádvent harmadik vasárnapja 
Gaudete (örvendjetek!) vasárnap ki-

emelkedik a többi közül, ádvent máso-
dik felének kezdetét jelzi. Színe a rózsa-
szín, amely az örömöt szimbolizálja.  

Ádvent negyedik vasárnapja 
Színe a bűnbánatot kifejező lila. Az 

adventi koszorún mind a négy gyertya 
egyszerre ég ezen a napon.  

SZENT ANDRÁS NAPJA 
November 30 
Az evangéliumokban András apostol 

a józan gondolkodású, kulturálisan nyi-
tott, tettre kész tanítvány képét jeleníti 
meg, mely természete a legendákban 
fennmaradt élettörténetében is kirajzoló-
dik. András apostol nagyon fontos sze-
mély a magyar nemzet emlékezetében. 
Annál is inkább, mivel a magyarság ön-
magát szkítának jelölte meg ezer éven át, 
és számtalan szkíta-hagyomány mutat-
ható ki a mai napig a gazdag magyar 
kultúrában. A szkíta emlékezet ezért 
megtartotta azt a hagyományt, hogy a 
magyarság a jó hírt elsőként nem térítő-
papoktól, hanem András és Fülöp apos-
toltól, Jézus két tanítványától kapta. 
Éppen ezért nem véletlen, hogy a Kár-
pát-medencében épített első keresztény 
templomok zöme Szent András tisztele-
tére épültek.  

Szent Borbála 
December 4. 
Keresztény vértanú emléknapja. A 

bányászok, tüzérek, hajadon lányok vé-
dőszentje. Női munkatilalmi nap, tilos 
fonni, varrni. Seperni sem szabad, ne-
hogy elseperjék a szerencsét. A női láto-
gató ezen a napon nem szerencsés és 
nem szabad kölcsönadni sem. Ilyenkor 
vittek be a házba egy gyümölcsfákról 
metszett ágat, és ha karácsonyra kizöl-

dült, jó termés ígérkezett. 
Mikulás 

December 6. 
Miklós napja, Magyarországon Miku-

lás ünnepe. Ezen a napon a gyerekek 
szépen kitisztított cipőjükbe ajándékot 
kapnak. A jó gyerekek narancsot, diót, 
csokoládét, a "rosszak" krampuszt és 
virgácsot. De vajon honnan ered ez a 
bájos ünnep? Szent Miklós püspök a 
kisázsiai Patarában született az i. sz. 3. 
században. 325- ben már mint myrai 
püspök vett részt a niceai zsinaton. Éle-
téről keveset tudunk, de a jótéteményei-
ről számtalan legenda maradt fenn. A 
keleti keresztény egyház nagy szentje a 
mai napig, alakját mély tisztelet övezi. A 
halászok, a révészek, a vízimolnárok 
védőszentje. A szegények, elesettek gyá-
molítója. A legismertebb legenda szerint 
egyszer Miklós tudomására jutott, hogy 
egy szegény sorban élő család lányait 
apjuk paráznaságra kényszerítette, hogy 
így keressék meg a házasságukhoz szük-
séges hozományukat. Így azonban a 
lányok soha nem tudtak volna tisztes-
ségben férjhez menni. Miklós az ablakon 
keresztül aranypénzt dobott a lányok-
nak, így mentve meg becsületüket. Innen 
ered az a szokás, hogy a gyerekek cipő-
jüket az ablakba állítják ajándék remé-
nyében. Az európai népeknél kezdetben 
a Mikulást hosszú ősz szakállú, csuklyás, 
földig érő köpönyeget viselő aggastyán-
ként ábrázolták.). A Mikulás hagyomá-
nyosan rénszarvas szánon közlekedik, a 
finnek szerint egyenesen Lappföldről 
indul  a  vi lág  minden tá jára . .  
 A Miklós napi ajándékozásnak a ma-
gyar néphagyományban is ismertek bi-
zonyos formái. Dunántúlon terjedt el az 
a hagyomány, hogy a fiúk bekormozott 
arccal, láncot csörgetve jártak az utcá-
kon, ijesztgették a lányokat, meglátogat-
ták a házaknál a gyerekeket, a háziaktól 
pedig apró ajándékot kaptak. A hagyo-
mányos Mikulás ünnep, ajándékozással, 
a falvakban csak a XX. század 20-as évei-
ben terjedt el. 

Békés ünnepi készülődést kívánok!  
Urbán Mária 

ADVENT 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját a karácsonyi előzetesként bemutatásra kerülő 
„Karácsonynak éjszakáján…” 

című darabunk előadására, 
melyet 2010. december 12-én 17 órakor a Simonffy Kálmán Művelődési Házban, 

a Simon Marcsa Amatőr Színjátszók Köre ad elő. 
Szeretnénk örömet szerezni minden kedves Nézőnek. Mindenkit szeretettel várunk! 
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M E G H Í V Ó 
 

Tisztelettel és szeretettel hívunk minden érdeklődőt 
 

2010. november 21-én  
vasárnap 16 órára  

a  
tápiószelei Simonffy Kálmán  

Művelődési Házba, 
 

Visky András: JÚLIA  

című monodrámája bemutatójára, amely 
 

DÉR DENISA 
felvidéki színművésznő előadásában hangzik el. 

 
 Visky András Júlia című monodrámájában önéletrajzi események 
elevenednek meg. Az írót és édesanyját testvéreivel kitelepítik. A 
múltbéli emlékezés meghitt pillanatai és türelmet, hitet próbáló jele-
netei keverednek a tábor rideg, könyörtelen hétköznapjaival. Júlia 
tiszta hitet és intellektuális iróniát egyszerre felmutató történetmesé-
lése különös lebegő költészetet ad a drámának. A megpróbáltatáso-
kon átragyogó, gyönyörködtető életigenlés és szeretet marad ben-
nünk. 

A tápiószelei Simonffy Kálmán  
Művelődési Ház programja:  

november 26. 16 óra 
Magyar Labdarúgás Napja  

Képek a magyar labdarúgás történetéből 
A kiállítás anyagát a Magyar Sport Múzeum  

bocsájtotta rendelkezésünkre. 
Filmvetítés  

november 28. 15 óra 
advent első vasárnapja  

adventi koszorú készítés  
a Dorottya virágbolt kínálatából.  

december 5-6. 
Házhoz megy a Mikulás  

december 11. 10-18 óra 
Harang csendül, ének zendül… 

Karácsonyi játszóház 
Karácsonyi kirakodó vásár 

Betlehem felszentelése  
december 12. 17 óráig 

Simon Marcsa Színjátszó Társulat előadása  
december 19. 16 óra 

„Ünnep, oly szép a gyertya, ha ég…” 
Krizbai Teca és barátai karácsonyi  

zenés- irodalmi műsora 

AZ ÖNZETLENSÉG 
 

Az igaz szeretett, az önzetlenség nem hivalkodik, 
nem vár dicsőítést, csak segíteni szeretne. Így tettek az 
elmúlt hónapokban azok a tápiószelei embertársaink, 
akik csendben, tiszta szívvel tették, amit a szívük dik-
tált és segítettek. 

Segítettek az árvízkárosultakon Droppán Csaba és 
azok a fiatalok, akik a töltésen álltak helyt mikor jött 
az áradat, segített ifj. Magyari Sándor amikor saját 
autójával indult el egy este és vitt segély szállítmányt 
azoknak, akiket előző napokban sújtott a katasztrófa, 
segítettek az erdélyi klub tagjai, aki akkor Magyari 
Sanyinak, adtak több karton ásványvizet utóbb pedig 
a vadnaiaknak gyűjtöttek ruhákat. Segítettek, azok 
akik, a művelődési házban megrendezett Simonnffy 
esten, június 5-én az árvízkárosultak megsegítésére 
kitett urnában pénzt tettek és a Józsa család által 
ugyanezen célra felajánlott bor fogyasztották, az így 
összegyűlt 33000 Ft-ot a Duna Tv –én keresztül eljutat-
hattuk a rászorultaknak. 

Nem kértek nyilvánosságot, nem hivalkodnak 
csak szerényen tették, amit tenniük kellett, úgy gon-
dolom, hogy Ők is megérdemlik, hogy tisztelettel 
emlékezzünk róluk.  

„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit máso-
kért, ha még oly apróságot is — valamit, amiért fizetséget 
nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.” 

 (Albert Schweitzer) 
 

Urbán Mária ! 
Értesítjük a tisztelt lakosságot,  

hogy a zsákos falevél elszállítása  
november 24 és 25-én történik,  
a szemétszállítás rendje szerint! 
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Immár 5. éve rendezzük meg iskolánk alsó tagozatán 
október 1-jén a zenei világnapot. Minden évben más-
más zenéhez kapcsolódó előzetes feladatot kaptak a 
gyerekek. Volt képösszerakás, képrejtvény, találós kér-
dés. A fő feladat, hogy minden osztály készüljön egy 
énekes játékkal vagy dalcsokorral. 

Nagyon szép tiszta, de igen hideg időre ébredtünk 
2010. október 1-jén. Nagyon nagy volt az izgalom, főleg 
amikor Sanyi bácsi (Faragó Sándor) összeszerelte a han-
gosítást, és az igazi mikrofonokat. A megnyitó és a kö-
szöntő után megkezdődtek az osztályok szebbnél szebb 
műsorszámai. 

Fantasztikus volt a hangulat. Voltak, akik zenei kísé-
rettel, ritmus hangszerekkel, bábokkal vagy jelmezbe 
öltözve énekeltek. A kicsiktől, a nagyobbakig szívvel, 
lélekkel. Minden műsorszámot hatalmas tapssal jutal-
maztak a gyerekek. Bemutatkoztak zeneiskolás tanuló-
ink is, volt szintetizátoros és furulyás fellépő is. 

A nap mottóját a Valahol Európában című musicalből 
vettük, melyet a 3.a és a 4.b osztály énekelt el. Hatalmas 
volt a siker és a jó hangulat, és ezzel csatlakoztunk az 

éneklő Magyarországhoz. 
Köszönöm mindenki munkáját, és remélem, hogy 

jövőre is megrendezzük! Külön köszönet a Művelődési 
Ház és Faragó Sándor segítségéért! 

Ivanics Lászlóné 

DAMJANICH HÉT 
Alsó tagozat 

 
A TÁMOP 3.1.4. pályázaton belül a 2009-2010-es tanévben kidolgoztuk és megvalósítottuk a Damjanich hét fel-
adatait.  
Ebben a tanévben ismét megszerveztük ezeket a jól sikerült, érdekes programokat. Volt futóverseny, vitaminnap, 
koszorúzás, ismerkedés Damjanich Jánossal. Idén is meghívtuk a nagykátai Honvédtüzér Hagyományőrző Csa-
patot. Ők korhű ruhában adták át a futóverseny helyezettjeinek arany, ezüst, bronz érmeit. Bemutatták ruházatu-
kat, megszólaltatták az ágyút. 
A tanítási órák keretén belül mindennap egy órában megemlékeztünk a szabadságharc hőseiről. 
A futóverseny eredményei: 

        fiúk      lányok  
1.osztály 1. Rafael József 1.a    1. Homonnai Nikoletta 1.a 
   2. Földi Patrik 1.c    2. Rafael Aranka 1.c 
   3. Bedő Máté  1.c    3. Tóth Tamara 1.b  
2.osztály 1. Gősi Frigyes 2.b    1. Ruschel Boglárka Edina 2.c 
   2. Ócsai Péter 2.c    2. Tisza Bettina 2.a 
   3. Bódi Richárd 2.b    3. Szabó Zsófia 2.a  
3.osztály 1. Tóth Lajos Szabolcs 3.a   1. Farkas Szimonetta 3.c 
   2. Gulyás Máté 3.a    2. Bodor Henrietta 3.a 
   3. Oroszki Péter 3.b   3. Jónás Alexandra 3.b 
   3. Berta Dávid 3.b  
4.osztály 1. Bozóki Bence 4.b    1. Tóth Cintia 4.c 
   2. Nagy Gergő 4.c    2. Rubint Evelin 4.b 
   3. Szabó Balázs 4.a    3. Földes Vivien 4.b 

A Damjanich hét sikerességét köszönjük a támogatóknak:  
Terék Imrének Vágány Sándornénak Raffael Zsigmondnak  

s minden szülőnek, aki vitamint küldött. 
Külön köszönjük a Honvédtüzér Hagyományőrző Csapatnak, hogy eljöttek s a gyerekeket szép élményekkel gaz-
dagították.              Szűcs Józsefné 

„A zene az kell, mert körülölel.” 
Zenei világnap az alsó tagozaton! 

Egy kis összefogás  
Bármilyen szép legyen is egy épület, bizony idővel 
némi felújításra szorul. Különösen igaz olyan helyre, 
ahol nap mint nap, sok kicsi diák fordul meg. A szü-
lők festéssel és függönyökkel teremtettek, tiszta és 
hangulatos környezetet a gyermekek számára. 
Név szerint: Beszteri István, Földi Patrik, Gyimesi 
Richárd, Kiss Anna, Kóré Martin, Kóré Milán, Mészá-
ros Dorina, Nagy Márton, Sipos Tamás, Szecskó Vi-
rág, Szőllősi-Tóth Márk, Terék Péter és Varró Mercé-
desz 1.c osztályos tanulók szüleinek szeretnék köszö-
netet mondani, az elvégzett munkáért és az anyagi 
hozzájárulásért. 

Pintérné Bontovics Judit 
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II. rész Bodrogi 
„Palkó”élete a  
szabadságban.  

Kedves olvasó! Ne is vegye 
rögtön kezébe a híradó elő-
ző számát, hisz abban úgy-
sem találná az első részt. 
Messzebb kell azt keresni 
helyileg és időben is. 1991. 

decemberében, a sokak szerint jó hírű, szelei igazi újság-
ban a SZELE ÉLETÉBEN jelent meg a cikk első része. 
Öröm számomra, hogy a könyvtárban minden példá-
nya megvan. Onnan elevenítettem fel a beszélgetés első 
részét én is. A cikk végén odaírtam, hogy „folyt. köv.” 
Ígéretemet eddig nem tudtam valóra váltani, mert az 
volt az utolsó példány a lap életében, mert „felsőbb 
erők” beleszólása miatt lehetetlenné vált a további mű-
ködés. Akkor és azóta is nagyon sokan várták a folyta-
tást kérték, hogy írjuk meg. Nagyon nehezen sikerült. 
Ám most, Bodrogi Palkó ITTHON volt a szó igazi és 
jelentőségteljes értelmében, és így belefoghattunk. 
 

Menekülés az arabok börtönéből, a poklok 
poklából. 

A gyönyörű napsütésben ülünk a Somogyi Béla úti ház 
előtt, a Bodrogi család otthonának bejárati lépcsőjén. 
-Mit jelent Neked Tápiószele? -Nagyon sokat. Tegnap is 
kiültem erre a lépcsőre, a kis sámlira, Édesapám helyé-
re. Se telefon, se TV, se rádió, sajnálatosan még villany 
sem, és csak úgy jöttek az emlékek. A cikk első részének 
a megírásakor ez a szőlő itt a ház előtt, még csak vessző 
volt. Édesapám akkor ültette, ma három 10 centiméter 
átmérőjű törzse van. Múlik az idő. -Légiós szökésed 
után, amikor elfogtak, arab börtönbe kerültél. Ezzel fe-
jeztük be, közel húsz éve, Veled a riportot, melynek 
utolsó mondata: „S hogy onnan, hogy kerültem ki… az 
életem másik fejezete…” Itt a lehetőség, kérlek mond el! 
-Az arab börtön egyetlen napját sem kívánom senkinek. 
Én több mint 288 napot töltöttem ott. Két levelet írhat-
tam az idő alatt. Egyet írtam a Római Magyar Nagykö-
vetségre, a másikat a haveroknak Angliába, akik ott ma-
radtak 56 után. Ez 1960-ban volt, ők összegyűjtöttek 36 
fontot, mely akkor elegendő volt egy repülőjegyre Ró-
mába, ami feltétele volt, hogy elengedjenek. Így már 
megkaptam a hatóságoktól a Laisez-Passe-t, az egy útra 
való útlevelet, pár nap múlva. Repülhettem Rómába, 
semmi pénzem, sőt semmim sem volt, vízumom sem. 
Akkor már beszéltem franciául, németül, olaszul, ara-
bul, angolul. Élelem semmi, vizet ittam, hogy a gyom-
rom ne legyen üres.  

Luxus-csövezés Rómából Genfbe. 
-Ott voltam a reptéren, és gondolkodtam, hogyan to-
vább. Húsvét volt és nagyon hideg. Afrika után főleg. 
Egy ingben és egy vékony nadrágban, légiós szandál-

ban voltam, amit tudato-
san nem használtunk a 
börtönben, hogy legyen 
mibe kijönni. Kilestem, 
egy izraeli járatot, ami 
Genfbe tartott, a személy-
zet nagylelkű volt és sze-
met hunyt, hogy felszök-
hessek a gépre. Sikerült. 
Genfben a Vöröskereszt segített, és ennek az Amerikai 
Katolikus Szolgálata, hogy tovább tudjak menni. Két 
estét töltöttem ott, azt tudták, hogy Angliába szerettem 
volna menni. A gépek, mint húsvétkor általában, tele 
voltak, de sikerült jegyet szerezniük. Nagypéntek volt, a 
Heathrow-n szálltam le. Bementünk a Piccadilly-re, ott 
kaptam tőlük egy szendvicsre valót, azzal, hogy most 
már: 

Álljak meg a saját lábamon! 
-Nohát, a saját lábamon le is sétáltam Orpingtonba. Alig 
22 kilométerre van Londontól, mégis másfél napig tar-
tott az út, mert volt mikor kicsit eltévedtem. 
Megkerestem a haverokat, akik segítettek, köztük volt 
egy, akit csak úgy szólítottam: kisöcsém, aki csupán 14 
éves volt 56-ban, mikor kijött. Akkor már házas volt. Ő 
lett az esküvői tanúm is, mert miután elkezdtem dol-
gozni egy autógyárban, ahol autószelepeket készítet-
tem, és amikor lett egy kis pénzem, elmentem látogató-
ba ahhoz a családhoz, ahonnan a légióba mentem. A 
főbérlő lánya, akivel a légióból leveleztem is, lett a fele-
ségem. ’63-ban házasodtunk össze. ’72-ben született 
meg lányunk, akinek Édesanyám neve után Mária nevet 
adtuk. 65 körül már tudtam, kölcsön segítségével, egy 
házat venni. Nagyon sokat dolgoztam érte. Mária szüle-
tése után „belém jött a dili”, saját magamnak akartam 
dolgozni, önálló akartam lenni. Eladtuk a házat, na-
gyobb kölcsönt vettem fel, aminek egy részéből eszterga 
gépeket vásároltam, és egyszemélyes vállalkozást csi-
náltam. Reggel öttől éjfélig dolgoztam, úgy hogy a kis-
lányomat mondhatni, hogy csak alva láttam. A sok 
munka mellett egyszerre csak azt vettem észre, hogy 
felnő. Egy idő után közelebb költöztünk Londonhoz. A 
külvárosi otthonunkban ’75-ben született meg második 
lányunk Sally, anyósom után.  

Így jött el számomra a BÉKE. 
-Szerencsés ember vagyok. Itt szülőfalumban nagyon 
sok barátom van, holott évente csak egyszer-kétszer 
jövök haza. Ugyan ilyen nagy baráti kör Angliában is 
megvan, ott vegyesen magyarok és angolok is. 
Elmondhatom azt, hogy mikor onnan indulok, hogy 
megyek haza, és visszautazáskor is azt mondom, itteni 
barátaimnak: megyek haza. Két otthonom van. 
Azonban ez a „HAZA” nekem itthon sokkal igazibb. 

A közel húsz évvel ezelőtti ígéretét betarthatta,  
és lejegyezte: Faragó Sándor 

Szeléről indult 
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Nemzeti érzelmű emberekből, a fenti néven kezdett el önkén-
tesen szerveződni Tápiószelén, a közelmúltban egy kis Társa-
ság. A nyitott klub formában működő szerveződés célja, a 
hasonló módon gondolkodó polgároknak találkozási, beszél-
getési és művelődési lehetőség biztosítása lenne. 
A Nemzeti Körben szeretettel várunk minden olyan 
tápiószelei lakost, aki a nemzeti keresztyén/keresztény érté-
kek mentén gondolkodik, akiknek fontos a keresztyén etikai 
normák szerinti gondolkodás és beszélgetés családról, haza-
szeretetről, s akik szívesen ápolják a helyi hagyományokat. 
Idővel szeretnénk egy egész évre készített terv szerint, min-
den korosztálynak színvonalas szellemi, kulturális programo-
kat ajánlani: előadás sorozatokat, koncerteket, hagyományőr-
ző fesztivált stb. Szeretnénk programjainkkal városunk ifjúsá-
gát is elérni. 
Kérünk minden olyan polgártársunkat és minden olyan csalá-
dot, akik az említett értékek mentén gondolkodnak, hogy ve-
gyenek részt ebben a kezdeményezésben! 
Első találkozásunk 2010. november 23-án, kedden 18:30 óra-
kor a tápiószelei Simonffy Kálmán Művelődési Házban 
lesz. 

 
„Küldj szeretetet mindenfelé,  

Északra, délre, keletre, nyugatra.  
Csodálatos perceket élhetsz majd át:  

Tapasztald meg, milyen a világmindenség  
Abszolút középpontjában lenni.” 

 
A szeretett ünnepéhez közeledve egy erdélyi kistelepülés, 
Etéd gyermekeinek szeretnénk ajándékokat gyűjteni. 
Játékokat, édességeket és egyéb felajánlást várunk, az össze-
gyűlt ajándékokat a Nemzeti Kör tagjai december 16-án jutat-
ják el a település gyermekeinek. 

A felajánlásokat 2010. november 10-től december 14-ig  
várjuk, a művelődési házban! 

Etéd község Hargita megye délnyugati részén, 
Székelykeresztúrtól 22 km-re északra, a Küsmöd és a Firtos 
patakának összefolyásánál, az Etédi-medence kiszélesedő 
völgysíkján fekszik. A községet öt falu alkotja (Etéd, Énlaka, 
Siklód, Küsmöd és Kőrispatak), a községközpont Etéd. A ten-
gerszint feletti 400-500 méter magasságban fekvő község 
Korond, Szováta és Parajd után a környék legjelentősebb tele-
pülése. 

A falu névadó településére első utalás 1566-ból származik, 
ahol Eted néven említik a települést, az iskoláról pedig 1598-
ból van írásos feljegyzés. A szájhagyomány egy, a székelyek 
honfoglalásával kapcsolatos mondához köti a falu alapítását 
illetve nevének keletkezését: „Jenő törzsfőnök, a foglalás után 
birtokait osztotta föl gyermekei között. Amikor beértek a 
völgybe a legnagyobb fiához így szólt: -E-tiéd”, s e helyen van 
ma Etéd.” 

A magyarlakta falvakban összesen mintegy 2800 lakos él, 
melynek negyede lakik a központi Etéden. A falu református 
temploma 1802-ben épült, az 1792. évi nagy tűzvészben el-
pusztult 17. századi templom helyére. A római katolikus 
templom 1876-ban épült Szent Mihály tiszteletére az 1792-ben 
leégett kis kápolna helyett, tornya 1889-ben készült el. 

Etéd felett emelkedik a Firtos-hegy, melyen állott Firtos 
vára. A várhoz és környékéhez számos népi legenda kapcsoló-
dik. A várnak ma már csak a régészeti ásatások során előke-
rült romjai láthatók, de a vár alatt található mészkő fal, a 
„Firtos lova” továbbra is jelzi az időjárás változásait: mikor 
ennek a kőlónak fehér a színe, meleg napok járnak, mikor 
pedig színében megsötétedik, hosszú eső lesz utána. 

Urbán Mária 

Alakulóban a Tápiószelei Nemzeti Kör! 

Jó hír Tápiószele lakosságának, hogy egészségük 
megőrzése érdekében egy széklet - szűrővizsgálatot 
indítunk el a körzeti orvosok, a Bizalom Klub tagjai, a 
Polgármester, a Rákbetegek Országos Szövetsége, és az 
Országos Onkológiai Intézet részvételével. A bélbeteg-
ségek sokszor tünetmentesen jelentkeznek. Miután Ma-
gyarországon az epidemiológiai vizsgálatok bizonyít-
ják, hogy gyakoriságuk fokozódik, ezért népegészség-
ügyi méretű probléma. Rendszeres szűrővizsgálattal 
felismerhető a vastagbélpolip a colitis ulcerosa (fekélyes 
bélbetegség) és a rosszindulatú daganatos elfajulás is.  

A szűrés életet ment – ezért javasoljuk, hogy vegye-
nek rész benne. A veszélyeztetett korcsoport 50-70 év 
között van, de ha egy családban halmozottan fordul elő 
a betegség, ajánlatos a fiatalabb és a 70 év feletti család-
tagok székletszűrése is. Vastagbélrák miatt mintegy 
5000 ember hal meg Magyarországon évente. Pedig az 
idejében felismert vastagbélrák jól gyógyítható. A szű-
rővizsgálat nem fájdalmas, ugyanis a vizsgált személy-
nek 3 egymás utáni napon csak parányi székletmintát 
kell „produkálnia” (diéta nem szükségeltetik). Ennek 
vizsgálatát végzik el a laboratóriumban. Ha a széklet 
nem tartalmaz vért az eredmény negatív. Az esetek 95 
%-a mutat jó eredményt. Ilyenkor a szűrővizsgálatot 2 
év múlva ismételni kell. 

Ha a székletből kimutatható a vér, ez még nem jelent 
vastagbélrákot, de további vizsgálatok szükségességét 
igen. Rectoscopia (végbéltükrözés), illetve colonoscopia 
(vastagbélrákszűrés). Ennek során az egész vastagbél 
részletesen átvizsgálható, melyet nem szabad elmulasz-

tani. A vastagbél az elfogyasztott táplálék salakanyagai-
nak továbbítására szolgáló mintegy 1, 5 m hosszú bél-
szakasz. Ezt vizsgáljuk. A vastagbélrák kockázata csök-
kenthető zöldségben, gyümölcsben és teljes értékű ga-
bonában gazdag – húsban és állati zsírban szegény táp-
lálkozás, valamint napi félórás testedzés (pl. sétálás) 
által. Mindez csökkenti a vastagbélrák kialakulásának 
kockázatát. Saját érdekében mindenkinek javasoljuk, 
hogy vegyen részt a szűrésben, ezzel felelősen hozzájá-
rul saját egészsége, és életminősége megtartásához. 

 A szűrővizsgálatot szándékunkban áll 2010. novem-
ber 4-én elkezdeni a háziorvosok és a Bizalom Klub ön-
kéntesei bevonásával. Kérjük, hogy fogadják készséggel 
s jó hozzáállással az Önöket felkereső önkénteseket. Ők 
személyesen viszik ki a széklettartályokat, tájékoztatják 
a mintavétel módszeréről. Utána egymást követő 3 na-
pon a székletminta vétele történik. A 4. napon minden 
héten, kedden, a mintával személyesen keresse fel házi-
orvosát, aki a megfelelő dokumentációval továbbküldi a 
mintákat az Országos Onkológiai Intézet Központi La-
boratóriumába. Az eredményről és az esetleges további 
tennivalókról a háziorvos tájékoztatja. 

Jó szándékú együttműködésüket reméljük, ez mind-
annyiunk érdeke. 
 
Bodor Mária Dr. Szentirmai Katalin 
Rákbetegek Országos   labor szakorvos, 
Szövetsége a Szövetség önkéntes orvosa 

TÁJÉKOZTATÓ SZŰRÉSRŐL 
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Korábbi lapszámokban bővebben foglalkoztunk a hulla-
dék keletkezésének megelőzésével valamint az 
újrahasználattal. Nézzük meg, hogy milyen további le-
hetséges megoldásokat alkalmazhatunk a hulladékok 
kezelésére. Tartsanak velünk! 
 
Hulladék lerakása 
A lerakás egy végső ártalmatlanítási módszer, mely nem 
jár a hulladék anyagának minőségi megváltoztatásával, 
de megakadályozza a környezetkárosítást. Erre szolgál a 
ceglédi regionális nem veszélyes hulladéklerakó is.  
 

A hulladéklerakó működése 
A rendezett lerakáskor be kell tartani a vonatkozó kör-
nyezetvédelmi és közegészségügyi feltételeket, a tech-
nológiai előírásokat. A beszállított hulladékot a lerakón 
első lépésként lemérik, majd az adatokat az előírások-
nak megfelelően rögzítik. Ezt követően elhelyezik az 
erre a célra kialakított szigetelt ún. lerakótérben. A lera-
kás legelterjedtebb módja az ún. prizmás módszer. A 
rendezett lerakás során a hulladékot tömörítőgéppel 
(kompaktorral) tömörítik. Egy adott réteg lerakását kö-
vetően a megfelelő tömörségű hulladékra rákerül egy 
takaróréteg (pl. építési-bontási hulladék, homok), mely 
elválasztja a következő hulladékrétegtől. Így csökkentik 
a szaghatások kialakulását, a szél általi elhordást, vala-
mint a rágcsálók elszaporodását. A lerakó befogadó ké-
pességét szorító töltések építésével biztosítják. A hulla-
dékon átszivárgó esővizet (csurgalékvizet) gyűjtőrend-
szeren keresztül elvezetik és egy zárt medencében gyűj-
tik. A szerves anyagok – oxigénmentes – lebontásából 
biogáz keletkezik, melyet összegyűjtenek és hasznosíta-
nak. A lerakó területén az időjárási adatok rögzítését a 
meteorológiai állomás biztosítja. 
 
Hulladék égetés 
Az előző lapszámban közzétett  
„hulladékgazdálkodási piramisban” is látható, hogy a 
legrosszabb megoldásnak a hulladék égetése tekinthető. 
Az égetés következtében a lerakóra kerülő hulladék 
mennyisége csökken, ugyanakkor az égetőműből folya-
matosan felszabaduló füstgáz a tisztítás ellenére sem 
mentes szennyező anyagoktól. Ezek veszélyeztetik a 
környezet élőlényeit, az ember egészségét és hozzájárul-
nak az egyre gyorsuló éghajlatváltozáshoz. A hulladék-
égetők kéményén számos olyan vegyület kerül ki a kör-
nyezetbe, mely rákot, légzőszervi elváltozásokat, szem-
érzékenységet, bőrgyulladást, idegrendszeri zavarokat 
okozhat! 
Az égetés tehát azt a látszatot kelti, hogy „semmi prob-
léma, megtaláltuk a megoldást a hulladékok kezelésé-
re”.  

Sajnos a hulladékokat széles körben használják otthoni 
fűtésre. Sokszor a nyílt terepen is égetnek ilyen anyago-
kat. Téves felfogás, miszerint a műanyagok, háztartási 
és egyéb hulladékok fűtőértéke magasabb a hagyomá-
nyos tüzelőanyagokénál. A hulladékok égetését kor-
mányrendelet szabályozza.  
 

Házhoz menő szelektív  
gyűjtés rendje 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
Tápiószelén az alábbiak szerint alakul a házhoz 
menő szelektív gyűjtés rendje: 
 

november 12. 
december 10. 

 
Mit gyűjtsünk, hogyan gyűjtsük? 
színes és víztiszta (színtelen) PET jelzésű palack 
(ásványvizes, üdítős) 
műanyag kupak 
Sárga színű „ÖKOVÍZ”-es zsákban, kiöblítve, la-
posra taposva! 
Házhoz menő szelektív gyűjtéssel kapcsolatos kér-
déseivel hívja a 30/598-2512-es telefonszámot! 
További szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos 
hasznos információ a www.okoviz.hu és a 
www.hulladekboltermek.hu honlapon olvasható. 
Működjünk együtt, tegyünk közösen környezetünk 
tisztasága, jövője érdekében! 
 
Segítő közreműködésüket, köszönjük! 

„ÖKOVÍZ” Kft. 

       ÖKOVÍZ 

Szilveszteri ajánlat  
A tápiószelei művelődési házban  

2010. december 31-én  
szilveszteri mulatságot rendezünk.  

A zenét Bedő Mihály és zenekara szolgáltatja.  
Részletek felől érdeklődhet decembertől  

személyesen a művelődési házban  
vagy plakátokon.  

Jegyek december 1-től  
a művelődési házban kaphatók 
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A tápiószelei Blaskovich Múzeum Baráti 
Köre 2010. NOVEMBER 6-ÁN ÜNNEPI 
ÉS VEZETŐSÉGVÁLASZTÓ KÖZGYŰ-
LÉST tartott az egyesület megalakulásának 
25. évfordulója alkalmából a tápiószelei 
Simonffy Kálmán Művelődési Házban. 

A rendezvényen köszöntőt mondott Ko-
vács Ferenc polgármester és Dr. Darkó Jenő 
címzetes megyei múzeumigazgató (Pest 
Megyei Múzeumok Igazgatósága). Terék 
Mihály mb. elnök köszöntőjében összefog-
lalta az egyesület alapításának körülményeit 
és a 25 éves működés legfontosabb történé-
seit. Gyertyagyújtással megemlékezett az 
alapítás óta elhunyt tagokról és a kör alapító 
elnökéről, Csáky Kálmánról. 

A múzeumi egyesület negyedszázados 
munkája során több intézménnyel, szervezet-
tel együttműködött. A civil partnerek kö-
szöntőinek sorát Varró József, a Nemzeti 
Civil Alap Közép-magyarországi Kollégiu-
ma képviselője nyitotta mag. Őt követően a 
tápiószelei Blaskovich János Általános Isko-
la, a Simonffy Kálmán Művelődési Ház, a 
Borostyán Nyugdíjas Klub, a Tápiószelei 
Természetbarát Klub, a Tápiószelei Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület, a nagykátai Kossuth 
Lajos Hagyományőrző Csapat, Tápiómenti 
Egyetértés Vadásztársaság vezetője és a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 
nagykátai irodájának képviselője köszöntötte 
a tápiószelei múzeumbarátokat. 

Gócsáné Móró Csilla titkár vetített képes 
bemutatóval számolt be a múzeumbaráti kör 
25 éves tevékenységéről, legfontosabb prog-
ramjairól, eredményeiről és terveiről. Terék 
Mihály mb. elnök röviden beszámolt az 
egyesület 25 éves tevékenységének pénzügyi 
alapjairól. Ezt követően került sor az egyesü-
let munkáját a negyed százados működés 
során támogató szervezetek, személyek, 
valamint civil partnerek megköszöntésére, 
számukra emléklapok és emléktárgyak át-
adására. 

Az ünnepi programot követően került sor 
a közhasznú múzeumi egyesület vezetőségé-
nek megválasztására, mivel a 2005-ben vá-
lasztott grémium megbízatása lejárt. A köz-
gyűlés a jelölő bizottság javaslata alapján a 
2010-2015 közötti időszakra Blaskovich 
Múzeum Baráti Köre vezetőségébe a követ-
kező személyeket választotta: 

ELNÖK-  TERÉK MIHÁLY 
1985-ben a múzeumbaráti kör alapító 

tagja, ny. ipari iskola igazgató. A nagykátai 
ipari iskola  tanulói éveken át nagy segítsé-
gére voltak  a múzeumnak, néprajzi ház 
megvalósulásának. 

1990-óta vezetőségi tag, a kör eredmé-
nyes munkájának vezetője. 2000-től elnök 
helyettes 

2007-től mb. elnök, a múzeumbaráti köri 
kiadványok szerkesztőségi tagja. 

TITKÁR-  GÓCSÁNÉ MÓRÓ CSILLA  
1985-ben az egyesület alapító titkára. Az 

egyesület megszervezője, múzeumigazgató-
ként szakmai és társadalmi tevékenység ki-

alakítója, a múzeumi egyesület programjai-
nak kitalálója, megvalósítója, a pályázati 
anyagok megírója, elszámolója. 

A múzeumbaráti köri kiadványok szer-
kesztője, megtervezője. 

A kör adminisztratív ügyeinek kezelője, 
pénzügyi források megszervezője, elszámo-
lója. 

ELNÖK HELYETTES-  
SZATMÁRI IMRÉNÉ 

A múzeumbaráti kör alapító tagja. Nyug-
díjas pedagógus, iskola igazgató helyettes. 

1990 óta vezetőségi tag, az egyesület 
vezetésének aktív, eredményes tagja. 

A múzeumi egyesület munkájában az 
alapítás óta aktívan részt vesz. A helytörténe-
ti kiadványok egyik szerzője, szerkesztőségi 
tagja. A helyi iskolások számára szervezett 
foglalkozások aktív közreműködője. 

VEZETŐSÉGI TAG -  
DR CSÁKINÉ SZÁNTHA ÁGNES 

Nyugdíjas pedagógus. A múzeumbaráti 
kör gyermekeknek szóló programjainak aktív 
segítője. A néprajzi kiállítás megvalósításá-
nak segítője. 
VEZETŐSÉGI TAG - TERÉK MIHÁLYNÉ  

1985-ben a múzeumbaráti kör alapító 
tagja. Nyugdíjas pedagógus, iskola igazgató 
helyettes. 

2000 óta vezetőségi tag, egyesület vezeté-
sének aktív, eredményes tagja. 

A múzeumi egyesület munkájában az 
alapítás óta aktívan részt vesz. A múzeumba-
ráti köri kiadványok szerkesztőségi tagja. A 
helyi iskolások számára szervezett foglalko-
zások aktív közreműködője. 

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG vezetője: 
KISFALUDY BÉLÁNÉ 

2000 óta az ellenőrző bizottság vezetője, 
tíz éve lelkiismeretesen végzi ezt a megbíza-
tást. Nyugdíjas könyvelő, aki aktív tagja a 
múzeumbaráti körnek és a vezetőségnek. 

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG TAGJA- 
BENEDEK ISTVÁNNÉ 

A múzeumbaráti kör tagja, a Nagykáta és 
Vidéke Takarékszövetkezet ügyvezetője, az 
egyesület egyik támogatója. 

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG TAGJA - 
ZSÍROS JÓZSEFNÉ 

A múzeumbaráti kör tagja, a Nagykáta és 
Vidéke Takarékszövetkezet ny. gazdasági 
vezetője. 

PÉNZTÁROS-  BOROS KÁROLYNÉ 
A múzeumbaráti kör tagja, több évtizede 

vállalatok, vállalkozások pénzügyi- admi-
nisztratív munkatársa. 
 
A múzeumbaráti kör támogatói volt: 
Tápiószele Önkormányzata, 
PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA 
Magnum Marketing Tanácsadó Kft, Budapest, Dr 
Bórdy Péter és Ildikó 
Tápiómetall Kft Tápiószele- Ménesi József, 
Virágmag Kft Tápiószele- Botka Gabrielle és Dr. 
Szemők András 
Monsanto Seminis Kft - Szőnyi András 
Gócsa Fotó Kft Tápiószele- Gócsa Mihály 

 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet, 
Nagykáta - Benedek Istvánné 
Rehm Kft Tápiószele- Nagy Ferenc, 
Aranyszarvas Rt Tápiószentmárton- Czervan 
György 
Euro Novex Kft Újszilvás - Sziráki Károly 
Káta ÉPSZÖV Kft Nagykáta - Kovács János, 
CG Electric Systems Hungary Zrt - Kovács Levente 
Ganz Ász Kft- Őszi József 
Meleg Sándor Tápiógyörgye 
Patkós Stúdió Tápiógyörgye, Patkós Gábor 
Szele Patika Bt. Tápiószele, Kiss Sándorné 
Tápiószele és Vidéke vagyonkezelő Zrt.  
(korábban ÁFÉSZ)- Kiss Sándor 
Ivanics Sándor Tápiószele, 
Kóré Pál Tápiószele 
 Komjáti Kft Tápiószele 
 Veres Kft Tápiószőlős 
Ipari Szakközép és Szakiskola Nagykáta, 
Mesterpálinkák Kereskedés Budapest- Jónás Jó-
zsef 
KASZIKO Bt. Nagykáta- Kali Endre 
Vágány Sándorné virágkereskedő, 
Varga József villanyszerelő 
 
A múzeumbaráti kör munkájának segítő támoga-
tói : Csáki Dentál Bt,  Gavaldik Ottó, Józsa László 
borász, Józsa Mihály borász 
Falusi Zoltán, Kiss Béla Pékség Tápiószentmárton, 
Németh és társa Bt, Roszik Jánosné 
 
Média támogató volt:  Magyar Rádió Béla Pál 
szerkesztő riporter 
Tápiómenti 2 hetes újság, jelenleg Önkormányzati 
Híradó,www.tapiokultura.hu. 
 
A múzeumi egyesület civil partnerei: 
Blaskovich János Általános Iskola, Csicserke 
Óvoda Tápiószele, Simonffy Kálmán Művelődési 
Ház, Tápiószelei Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
Tápiószelei Természetbarát Klub 
Borostyán Nyugdíjas Klub, Tápió-vidék Termé-
szeti Értékeiért Közalapítvány 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága, Kossuth 
Lajos Hagyományőrző Csapat Nagykáta 
Tápiómenti Egyetértés Vadásztársaság, Bársony 
István Alapítvány, Nagybányai Teleki Magyar 
Ház, Magyar Őstörténeti Munkaközösség, 
Tápiómenti Kistérségi Iroda 
Hajt-a csapat Leader Iroda, Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ Nagykáta 
 
Kiemelt pályázati támogatók: 
Nemzeti Civil Alap, Nemzeti Kulturális Alap, Pest 
Megye Önkormányzata 
Pro Renovanda Cultura Hungariae Karácsony 
Sándor Szakalapítványa, AVOP- Leader, pályázat, 
Új Magyarország Fejlesztési Terv- Leader pályá-
zat 
Gazdasági Minisztérium- turisztikai pályázatai 
Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány, Soros 
Alapítvány  
A jubileumi rendezvényt támogatta: 

Gócsáné Moró Csilla 

A BLASKOVICH MÚZEUM BARÁTI KÖRE VEZETŐSÉGVÁLASZTÓ  
ÉS JUBILEUMI RENDEZVÉNYT TARTOTT 
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„ A gyerekem az életemnek mása, 
ő én vagyok, de mégis Ő maga. „  

Augusztus hónapban született: 
Wimmer Krisztián Wimmerné Szatmári Katalin  
 és Wimmer Sándor fia 
 
Október hónapban születtek: 
Németh Károly Rómeó Juhász Andrea és 
 Németh Károly fia 
 
Csürök Marcell Róth Anita és  
 Csürök István fia 
 
Bálint Lilla Mária Bálintné Dalmay Judit és 
 Bálint Tibor leánya 
 
Varga Dávid Varga Katalin és 
 Varga Ferenc fia 
 
Maka Fruzsina  Maka Fruzsina és 
 Maka Tibor leánya  
Hosszú életet és nagyon sok boldogságot kívánunk az Újszü-

lötteknek és Szüleiknek egyaránt! 

LAPZÁRTA 
Felhívjuk az intézmények és a lakosság figyelmét, hogy lapunk 
továbbra is minden hónapban megjelenik. 
Ennek érdekében minden hónap harmadikán lesz a lapzárta, 
ezen időpont után csak a következő hónapban áll módunkban 
cikket, és a hirdetéseket közölni. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Simonffy Kálmán Könyvtár és 
Művelődési Házban személyesen leadott, vagy a  
tszmuvhaz @freemail.hu e-mail címre küldött közlendőikért 
tudunk vállalni teljes felelőséget. Kérdéseikre választ adunk 
személyesen, vagy a 06/53 381-232 telefonszámon. 

szerkesztőség 

Köszönetnyilvánítás 
 
„Olyan csend lett itt nélküled, hogy azt is lehet hallani, amit utol-
jára akartál mondani.” 
 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága, jó Édesanyánk, 
Nagymamánk, Dédmamánk: 
özv. Hamar Jánosné, született Koncsik Julianna, temetésén 
megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdal-
munkban osztoztak. 
Köszönjük háziorvosunknak, dr. Papp Gábornak, Tamasiné Mari-
kának, Lincsikének segítőkészségüket. 
Köszönet a Mihucza és Társa Temetkezési Vállalat összes dolgo-
zójának, lelkiismeretes munkájukért. 

A gyászoló család 

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága Gyerme-
künk, jó Feleség, drága Édesanya, jó Testvér: Juhász Istvánné, 

született Tamasi Ibolya temetésén részt vettek, sírjára a  
kegyelet virágát helyezték, nagy fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család kiemelten köszönetét fejezi ki a Tápiószelei 
Általános Iskola vezetőinek és pedagógusainak, akik a  

gyógyulásban reménykedve támogatták Őt szeretetükkel,  
gondoskodásukkal. 

A tanári kar emberségből példát mutatott 
A gyászoló család 

„A fény magas honából 
tekints szeretve ránk, 

- kesergő gyermekeidre,- 
imádott jó Anyánk!” 

Legyen ez a kölcsönvett négy sor, - végső búcsúszó,- s egyben köszönet-
nyilvánítás –(is)- mindazoknak, akik özv. Gál Pálné Maczó Máriát 
utolsó útján elkísérték. 

Köszönetnyilvánítás 
 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani, Dr. Radics Ilonának 
és Megyes Andrásné, Áginak, hogy elhunyt hozzátartozó-
mat, özv. Bognár Miklósnét hosszan tartó betegsége alatt 
gondosan kezelte lelki támaszt nyújtott számára. 

Mészáros Kálmánné 

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

Fekete István 
Október hónapban elhunytak 
 
özv. Jovanovics Gyuláné /Czapkó Ilona/ élt: 96 évet 
özv. Hamar Jánosné /Koncsik Julianna/ élt: 80 évet 
özv. Varga Tiborné /Hubik Mária/ élt: 89 évet 
özv. Gál Pálné /Maczó Mária/ élt: 84 évet 
Juhász Istvánné /Tamasi Ibolya/ élt: 50 évet 
Özv. Bognár Miklósné /Kiss Erzsébet/ élt: 60 évet 
 

Emléküket megőrizzük! 

Eladó! 
5 darabból álló, fenyő színű, újszerű szekrénysor  

20.000.-Ft-ért. 
Érdeklődni lehet: 06 53-381-145 
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