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KRÓNIKA 

Augusztus 20-án a megszokott méltósággal ünnepelte 
településünk Szent István királyunk ünnepét. 
Augusztus 27-én több évtizedes munkásság után nyug-
állományba vonult az iskola két pedagógusa Terék 
Mihályné és Mecsekiné Boóm Ildikó. 
Jó egészséget kívánunk Nekik nyugdíjas éveikhez! 
Augusztus 29-én a lakosság óriási érdeklıdése mellett 
átadásra került a Blaskovich János Általános Iskola felsı 
tagozatos épülete. 
Augusztus 30-án Nevelıszülıi Fórum volt a Reformá-
tus Egyház rendezésében. 
Szeptember 1-jén megkezdıdött a 2010/2011-es iskolai  
tanév. 
Szeptember 3-áig lehetett jelölteket állítani az önkor-
mányzati választásokra. Tápiószelén 4  polgármester 

jelölt és 33 képviselıjelölt méreti meg magát a választók 
elıtt. 
Szeptember 4-én szüreti bált rendeztek a Mővelıdési 
Házban. 
A városnapjára elkészültek az új buszvárók. 100%-ban 
finanszírozott Leader pályázati támogatásból 6,8 millió 
forintért. 
Szeptember 10-én és 11-én az elsı városnapját ünne-
peltük. A rossz idıjárás ellenére az ünnepet lezáró 
Rebuplic koncerten soha nem látott tömeg, több ezer 
ember vett részt a Népkertben. 
Ettıl a naptól hivatalosan is Simonffy Kálmán nevét 
viseli a Mővelıdési Ház. 
Szeptember 12-én  volt Tápiószele kisasszonynapi bú-
csúja. 

Néhány nap múlva lezárul egy választási ciklus, újra 
Önkormányzati választások lesznek településünkön is! 

A négy év történéseit, településünk változásait nyo-
mon követhették az Önkormányzati Híradó hasábjain, a 
Krónika rovat napokra lebontva tájékoztatta Önöket 
Tápiószele eseményeirıl. Arra törekedtünk a négy év 
alatt, hogy minden fontos dolog sajtónyilvánosságot 
kapjon, vagy az újság, vagy az Önkormányzati interne-
tes honlap segítségével. 

A választások közeledtével számadást tartottunk, 
hogy mit szerettünk volna és mit tudtunk megvalósítani 
elképzeléseinkbıl. Nincs szégyenkezni valónk. 

Azt is számba vettük, hogy mik azok a reálisnak tőnı 
célok, amiket az elkövetkezı négy évben kellene meg-
valósítani az Önök érdekében. Tudjuk, hogy most az 
„ígérgetések kora” van, de mi ebben nem szeretnénk 
versenyezni. Az elmúlt napokban, hetekben jelölı szer-

vezetünk a Tápiószeléért Társaskör kiadványaiban ol-
vashatták mind a beszámolót, mind a terveket tartalma-
zó írásainkat. 

A döntés az Önök kezében lesz október 3-án. 
Én a magam és képviselıtársaim nevében szeretném 

megköszönni mindenkinek a négy év alatt nyújtott se-
gítségét, jó tanácsát, ötleteit, észrevételeit és kritikáját is. 

Kérünk mindenkit, hogy október 3-án minél többen 
menjenek el választani, hogy az újabb négy évre felha-
talmazást kapó testület mögé minél nagyobb választói 
akarat sorakozzon fel. Legyen minél nagyobb felhatal-
mazásuk a döntéseik meghozatalára! 

Október 3-án szánjon mindenki egy negyed órát 

Tápiószele következı négy évére! 
Kovács Ferenc  

polgármester 

Beszámoló az Önkormányzatunkat érintı fontosabb eseményekrıl. 

TÁPIÓSZELE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VAGYONI,  PÉNZÜGYI HELYZETE, KÖTELEZETTSÉG 
VÁLLALÁSAI AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSRÓL SZÓLÓ 1992. XXXVIII. TÖRVÉNY 50/A.§ (4)  

BEKEZDÉS ALAPJÁN 2006-2010 

Tisztelt Tápiószeleiek! 

Az államháztartásról szóló 1992. 
XXXVIII. törvény 50/A. § (4) bekezdése 
alapján a polgármester 

részletes jelentést tesz közzé a helyi 
önkormányzat vagyoni és pénzügyi 
helyzetérıl, valamint a képviselı-testület 
megalakulását követıen keletkezett, a  
késıbbi éveket terhelı pénzügyi kötele-
zettségekrıl. 

A város költségvetési politikája: 
A költségvetési tervek készítésekor 

2006-2010. között az alábbi fıbb szem-
pontok kerültek 

figyelembe vételre, amelyek a  végre-
hajtás során is érvényben maradtak: 
pénzügyi stabilitás, költségvetési 
egyensúly biztosítása, biztonságos gaz-
dálkodás, költségvetési tartalékképzés, 
intézményi mőködıképesség  
megtartása, 

gazdálkodási fegyelem, belsı tartalé-
kok feltárása. 

Az egyensúly megteremtésében a 
bevételek reális és a kiadások szigorú 
megtervezése biztosította az egyensúlyt. 
A költségvetések készítése során különö-
sen a beruházásokhoz (iskolaépítés) kap-
csolódó hitel tervezésekor fontos szem-
pont volt, hogy a mőködési hitelfelvétel  
teljesítését lehetıleg kerülje el az önkor-
mányzat. 

Jelenleg nincs mőködési  hitele az 
önkormányzatnak! 
Fejlesztési hitelekrıl: 2007. évben felvett 
devizaalapú forint hitelt a meglévı hitel 
visszafizetésére és fejlesztési célra fordí-
totta az önkormányzat, az elnyert pályá-
zatok folyó beruházásaihoz a saját erı 
összegét biztosította. Törlesztı részlete: 
16157 CHF/negyedév, aktuális napi 
eladási árfolyamon forintosított összeg-

ben. 
A teljes hiteldíj mutató 4,21%, amely 

THM mutató nem tükrözi a kölcsön ár-
folyamkockázatát. 

A Képviselı-testület a 73/2008.
(05.14.) számú határozatával 500 millió 
Ft összértékő „Tápiószele Fejlıdéséért 
Kötvény” kibocsátásáról döntött, ame-
lyet az iskolaépítésre kívánt fordítani. 

Kibocsátás napja: 2008. július 10, 
össznévértéke: 3.529.827 CHF. 

A kötvények a kibocsátást követıen 3 
év és 3 hónap türelmi idıt követıen 
minden év április 1. és október 1. napján, 
2011. október 1. napjával kezdıdıen és a 
lejárat napjával, azaz 2028. április 1. nap-
jával bezárólag kerülnek törlesztésre. 

Kamatozása: változó, 6 hónapos CHF-
LIBOR/BUBOR/EURIBOR + 1,8 % ka-
matfelár. 
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Kamatfizetés félévente, 2008. október 
1. napjával kezdıdıen 2028. április 1. 
napjával bezárólag.  

Folyószámlahitel: A költségvetés vég-
rehajtása során a fizetıképesség biztosí-
tásához 100 millió Ft folyószámlahitel 
keretösszeg áll rendelkezésre 2011. októ-
ber 31-ig. 

 
Jelenleg igénybevett folyószámlahi-

tele az önkormányzatnak nincs!  
Adósságszolgálati kötelezettséget az 

önkormányzat 2006-2010. években min-
den hitellel, kötvénnyel, annak kamata-
ival kapcsolatban teljesített. 

 
A Tápiómenti Települések Csatorna-

mő Vízgazdálkodási Társulata által a 
szennyvízberuházás elıkészítésére felvé-
telre került hitel miatt, a lakosság számra 
vetítve évente  mértékő kezességvállalá-
si kötelezettsége van az önkormányzat-
nak, 2009. december 31-én a hitel igény-
bevétel: 350 millió Ft, kezességvállalás 
összege: 28  millió Ft. 

 
Eladósodási mutató a 2006. év végé-

hez viszonyítva növekedést jelez, a fej-
lesztési kiadások fedezetére felvett hitel, 
a kibocsátott kötvény, valamint ezek 
elszámolt árfolyam vesztesége miatt.  

Pénzügyi helyzet 2010.09.02-án: 
A tájékoztató készítés idıpontjában a 

kötvénykibocsátásból származó forrás-
ból még 230 millió Ft tıke + 7,4 millió  
Ft kamata áll rendelkezésre, amely ösz-
szeg az új iskola még hátralévı beruhá-
zási számlájának kifizetését szolgálja. 

A fejlesztésekre tartalékolt összegeket 
a felhasználásig folyamatosan lekötötte/
újrakötötte az önkormányzat.  

A folyószámla melletti lekötött betét-
állomány összege a tájékoztató idıpont-
jában 75 millió Ft. 

 
Jelenleg az elnyert és önkormányzat 

által megelılegezett pályázati támogatá-
sok összege 57 millió Ft, (befogadott 
pályázatok, amelyek megvalósítása fo-
lyamatban van), további az önkormány-
zat által pályázott, de még szerzıdéssel 

le nem kötött nyertes pályázati támoga-
tás összege 13 millió Ft. 

 
Az önkormányzat pénzkészlete 

2010.06.30-án: 411.242 e Ft volt. 
Évenként megvalósult fıbb -1 millió Ft 
feletti-  fejlesztések bekerülési értéke Ft-
ban: 
 
2006. évben: 
- kútszőrıcsere 10.643.000 
- kútfúrás 52.354.000 
- orvosi rendelı felújítása 41.342.000 
- utak felújítása 54.274.000 
- napközi konyha bıvítése 4.977.000 
- traktor vásárlás 2.850.000 
- napközi konyha eszközei 8.355.000 
- hangerısítı ber. 1.570.000 
- rakodógép vás 3.000.000 
Összesen: 179.365.000 
 
2007.évben : 
- Citroen  Jumper  3.290.000 
- tőzjelzı rendszer iskola  1.502.000 
- ingatlan vásárlás /Széch.út/7.500.000 
- aszfaltozás  8.346.000 
- vizhálózat bıvítés 1.465.000  
Összesen: 22.103.000 
 
2008. évben : 
- lámpatestek, vil.testek csere 1.509.000 
- utak felújítása 22.074.000 
- épület  felújitás/PH/ 1.907.000 
- épületfelújítás/Csal.segítı/ 2.008.000 
- játszótér  5.312.000 
- utcanévtáblák 1.876.000 
- óvoda nyílászáró csere 15.865.000 
- kerékpárút 83.775.000 
- számítástechn.eszközök  2.156.000 
- esélyegyenlıség 1.224.000 
- lakóház vás. 
/Széchenyi út 22./ 10.000.000 
Öszesen: 147.706.000 
 
2009. évben: 
- zöldterület kialakítása 3.908.000 
- erdıtelepítés  5.291.000 
- tőzoltószert., PH, Városg.felúj3.915.000 
- épület  felúj/Rákóczi út 30./2.170.000 
- óvodaép.felúj.tetı,vizesblokk21.881.000 

- útak felújítása 14.202.000 
Összesen: 51.367.000 
 
2010. évben: 
-Építési eng./Béke út/ 2.150.000 
-Útfelújítás  1.946.000 
-útalapkı vásárlás 
 6.188.000 
-épület vás./Fehér Akác/  20.000.000 
-Funkcióbıvített könyvtár 38.339.000 
Összesen: 68.623.000 
 
2006-2010. év legjelentısebb beruházása 
az új iskola építése. Ezen idıszak alatt 
benyújtott és kifizetett számlák értéke: 
 576.932.000 Ft 
Az utolsó részszámla szeptember 30-án 
esedékes:  208.668.905 Ft 
Kiegészítı munkák számlájából
 27.500.000 Ft 
 (25.000.000,- 365 napon belül) 
Mőszaki ellenırzés  2.256.250 Ft 
Energiatanúsítvány 492.640 Ft 
Berendezések, felszerelések: 
   interaktív táblák, szám. gépek, táblák 
 10.250.000 Ft 
   bútorok /tanulói, tanári/23.000.000 Ft 
Iskola építéshez kapcsolódók összesen:
 272.167.545 Ft 
 
Díszkút kialakítása: 15.350.000 Ft 

A számlák kifizetése október 3-áig 
megtörténik, az anyagi források rendel-

kezésre állnak.  
Az önkormányzatnak a fentieken túl 

kötelezettségvállalása, ill. kifizetetlen 

számlái nincsenek. 

 

Az önkormányzat vagyonának alakulá-

sáról és gazdálkodási adatairól készített 
részletes táblázatok megtalálhatók ön-

kormányzatunk honlapján.  
(www. tapioszele.hu ) 
 
Tápiószele, 2010. 09. 02. 

Kovács Ferenc 
polgármester 

Köszönet 
  
A tápiószelei Önkéntes Tőzoltó Egyesület, t isztelettel megköszöni 
városunk  Önkormányzatának és a civilszervezeteinek, hogy 2010 
szeptember 11-ére tervezett Elıdeink Emlékére, valamint az ameri-
kai ikertorony lerombolásának áldozataira emlékezve koszorúzási 
ünnepségen megjelentek és koszorújukat elhelyezték. A tervezett 
ünnepi mősor a rossz idı miatt  elmaradt, csak a koszorúzást tudtuk 
megtartani a tőzoltószertár díszparkjában .  
Köszönettel:  Tápiószele Önkéntes Tőzoltó Egyesület 

 

Kétszobás családi ház eladó!  
/Akár bútorozottan is./ 

Tápiószele Nyár út  
12-es szám alatt. 

Irányár: 3.800.000.-Ft 
Érdeklıdni lehet:  
06-20-347-6888 
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„Ezt a földet választottam, ezt a napot 
úgy akartam…” 

 
Ez volt a mottója, e csodálatos, eseménydús, sokszínő, emléke-

zetes napnak. Ez volt az emléklapokon is, azon a csekélységen, 
melyen megköszöntük mindazoknak, akik szerepeltek és tevéke-
nyen részt vettek a rendezvényen. Tudjuk, hogy ez nem fejezi ki 
méltóképpen az a sok munkát, amit ezek az emberek tettek a sike-
rért, önzetlenül. 

Mindenekelıtt, Tápiószele Város Önkormányzatának tartozunk 
köszönettel, hisz az anyagi támogatással olyan lehetıséget terem-
tettek a lakosságnak, hogy olyan programokon vehettek részt, me-
lyet egyébként nem biztos, hogy megengedhettek volna maguknak. 

Most is megtapasztalhattuk, hogy olyan ütıképes csapata van 
Tápiószele Városgondnokságának, mely bármikor, bármilyen idı-
ben, mindent megtesz azért a háttérben, soha sem a rivaldafényben, 
hogy az színen levık, gondtalanok lehessenek. Annak a sok, néven 
nem nevezett dolgozónak, akik a hét vége, a rossz idı, ellenére 
tették a dolgukat, amit a körülmények hoztak. Ezek az emberek, 
egy olyan nagyszerő vezetıvel, mint Makai András, minden rend-
kívüli gondot megoldottak. Rendkívüli gond az akadt, és nem ke-
vés. Hiába szorítottunk azért, hogy az idıjárás fogadja kegyeibe a 
rendezvény nem így történt. Víz állt mindenhol a Népkertben is, 
mégis az esti koncert résztvevıi semmit sem vettek észre abból, 
hogy délelıtt még bokáig érı víz volt a színpad körül. Köszönjük 
azoknak, akik ezért sokat tettek. 

Köszönjük azoknak, akik már az elıestet varázslatossá tették. 
Elıször a fényvarázslóknak: a két nagyszerő szelei fiatalembernek 
Füle Gábornak és Nagy Tamásnak, valamint Valasek Gábornak a 
csodálatos zenei aláfestés alkotójának. Másodszorra, Terék József-
nek és csapatának a nagyszerő zenei élményért. 

Nem utolsó sorban azoknak, akik az öt házaspárnak, akik ebben 
az évben ünneplik aranylakodalmukat, olyan örömet igyekeztek 
szerezni, ami méltó e szép ünnephez. És jött a nagy nap. Sajnos az 
esı is. Mégis olyan siker volt, ami kárpótolt a sok elıkészítı- és az 
aznapi munkáért. A folyamatos programokban mindenki találhatott 
kedvére valót. Játszóház, asztalitenisz sakk, bábelıadás, aerobik, 
spinning, és hát a rangadók rangadója. 

Az idıjárás ellenére pályára léptek az öregfiúk és a még öregebb 
fiúk. Nem láttak problémát a körülményekben, Azt mondták, ját-
szottak ık pályafutásuk alatt még áldatlanabb körülmények között 
is. Köszönet Nekik és egész pályafutásukért is, hogy öregbítették 
Tápiószele hírnevét. Név szerint szeretnénk megköszönni Józsa 
Lászlónak úgy is, mint az öregfiúk csapatának szervezıjének, de 
ezen túl azt is, hogy termelıi borából, egyedi címkézéssel 50 üveg 
borral hozzájárult a díjakhoz. İ és testvére Józsa Mihály is, bármi-
kor önzetlenül állnak, anyagi áldozatot is vállalva, rendezvényeink 
mellé. Köszönjük Nekik! Köszönjük a Kisbíró újságnak az elızetes 
hírverésben segítségüket, nemcsak ezt a rendezvényünket jelentet-
ték meg, ingyenesen, hanem mindegyikrıl írnak. 

Mindenkinek úgy sem sikerül megköszönni munkáját, odaadá-
sát, aki kimaradt attól ezúton is elnézést kérünk! 

Nem rettentette el az elsı „Tápiószelei bableves” fızı verseny 
résztvevıit semmi sem. A félig fedett árkádok alatt a zsőri értékelé-
sére, idıben elkészült a sok finom leves. A legfinomabb a mentı-
sök fıztje volt a zsőri szerint. A díszes serleget ık vihették el. 

Délutánra azért az idıjárás is kegyes volt hozzánk. Bár a rendez-
vények zöme a mővelıdési házban zajlott, de amikor kellett a nagy 
tér már kinn lehettünk a nagy szabadtéri színpadon. 

A jó ebédhez szólt a nóta, majd utána kezdetét vette a megállás 
nélküli kulturális mősor. 

Emlékezetes riport volt a Tápiószelérıl elszármazott dr. Dubán 
Dénessel, Turza Károllyal, Gödöny Istvánnal. Nagyon köszönjük 
Nekik, hogy Gyırbıl, Tatabányáról, Budapestrıl eljöttek és örömet 

szereztek nekünk. 
Még benn zajlott a mősor kinn is készülıdtünk. 
A fı rendezvény a Díszkút avatás volt. Ünnepélyesen beindítot-

ták az újjá varázsolt ártézi kutat, melynek hírét Légrádi Gyuri fehér 
postagalambjai repítettek világgá, szépszámú érdeklıdı elıtt. 

Névadó ünnepség is volt. A mővelıdési ház az önkormányzat 
határozatával a Simonffy Kálmán Könyvtár és Mővelıdési Ház 
nevet kapta. Méltó volt ehhez az elıadás, melyet a Simon Marcsa 
Amatır Színjátszók Köre adott elı a névadó életérıl, az ı dalaival, 
vendégszereplıkkel és sztárvendéggel: Lory Andrea mővésznıvel, 
akinek szívbıl köszönjük azt, hogy az amatır szereplık egy színpa-
don léphettek fel Vele! 

A koronát erre a napra az esti Republic koncert tette fel. Soha 
ennyi ember nem volt a Népkertben, de még Tápiószelén sem se-
hol. Óvatos becslés szerint is több ezren voltak. 

Összességében így zajlott az elsı városnap, melyet reméljük 
még számtalan követ! 

Egy rendezvény maradt el az Erısember verseny, amit az ez évi 
EXPÓ-n október 2-án délelıtt rendezünk meg. 

Itt szeretnénk meghívni mindenkit október 6-án 17 órára a Kos-
suth parkban megrendezésre kerülı Aradi vértanúk mártírhalálának 
megemlékezésére!    Faragó Sándor 

6. SZELE EXPO 
KISTÉRSÉGI BEMUTATÓ,  

KIRAKODÓVÁSÁR 
ÉS İSZI KULTURÁLIS FESZTIVÁL 

 

TÁPIÓSZELE, MŐVELİDÉSI HÁZ 

2010. október 1 - 3. 
 

Október 1. péntek 
10 órakor Ünnepélyes megnyitó 

„Ez itt az én ha zám…” Rajzverseny gyermekek részére 
14 órakor Kiállítás megnyitó, rajzverseny eredményhirdetés 

17 óra Kulturális mősor 
 

Október 2. szombat 
10 – 16 óra İseink, így készítették-  

ısi mesterségek felelevenítése, bemutatása 
Keressük a Tápió-vidék legerısebb emberét!  

14 óratól Kistérségi amatır elıadók bemutatkozása  
/ zene, ének, tánc/ 

18 óra Fellép a ceglédi HangTÁRsulat 
19 órától ZANZIBAR zenekar élı koncertje 

 
Október 3. vasárnap 

10 órakor Báb elıadás 
11 órakor Méhészeti és helyi termék bemutató 

A méz gyógyító szerepe kóstolással egybekötött elıadások. 
15 órakor Tombolahúzás 

A rendezvény ideje alatt több mint  
50 kiállító termékeit tekinthetik meg az érdeklıdık. 

  

Nyitva tartás: 
 péntek: 9-18 óra, szombat: 10-18 óra, vasárnap: 10-16 óra 

 
Az idıpontok változtatás jogát fentartjuk! 

ELSİ VÁROSNAP TÁPIÓSZELÉN 
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Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2010. október 
3-ra kitőzött helyi önkormányzati képviselık és polgár-
mesterek, valamint a cigány kisebbségi önkormányzati 
képviselık választására a jelöltajánlás jogszabályban 
meghatározott határideje 2010. szeptember 3-án du. 
16.00 órakor lejárt.  
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a tápiószelei 
Helyi Választási Bizottság az alábbiakban felsorolt vá-
lasztópolgárokat vette nyilvántartásba a 2010. október 
3-ra kitőzött helyi önkormányzati képviselık és polgár-
mesterek, valamint a cigány kisebbségi önkormányzati 
képviselık választására. 
 

Nyilvántartásba vett polgármester jelöltek 

- Debre László – független jelölt 

- Katona Krisztián - Fidesz jelöltje 

- Kovács Ferenc – Tápiószeléért Társaskör jelöltje 

- Majoros Tibor – Tápiószelei Polgárok Egyesülete jelöltje 

 
Nyilvántartásba vett egyéni listás képviselı jelöltek 

- Balázs Ferenc – független jelölt 

- Balogh József Gábor - Tápiószeléért Társaskör jelöltje 

- Baloghné Benke Nikoletta Kinga – Tápiószelei Polgárok 

Egyesülete jelöltje 

- Baráth Zoltán Sándor – Tápiószelei Polgárok Egyesülete je-

löltje 

- Bálint Sándor – Fidesz jelöltje 

- Debre László – független jelölt 

- Dömık József Sándor -Tápiószeléért Társaskör jelöltje 

- Droppán Csaba – Fidesz jelöltje 

- Csörgı István Gáspár – Fidesz jelöltje 

- Egri Csaba Károlyné -Tápiószeléért Társaskör jelöltje 

- Falusi Zoltán – Fidesz jelöltje 

- Hegedősné Peregi Éva – Tápiószelei Polgárok Egyesülete 

jelöltje 

- Hernyák Balázs Gábor – Jobbik jelöltje 

- Katona Krisztián – Fidesz jelöltje 

- Katonáné Barna Zsuzsanna – Fidesz jelöltje 

- Keszi Gyuláné - Tápiószeléért Társaskör jelöltje 

- Lévainé Pásztor Melinda – Fidesz jelöltje 

- Majoros József – Tápiószelei Polgárok Egyesülete jelöltje 

- Makai András - Tápiószeléért Társaskör jelöltje 

- Meló Béla – Tápiószelei Polgárok Egyesülete jelöltje 

-  Mezı Istvánné – független jelölt 

- Nagygyörgy Lajos – Tápiószelei Polgárok Egyesülete jelöltje 

- Paloveczné Ézsiás Szilvia Mária – Fidesz jelöltje 
- dr. Pap Gábor - Tápiószeléért Társaskör jelöltje 

- dr. Radics Ilona - Tápiószeléért Társaskör jelöltje 

- Rédei Ferenc József – Tápiószelei Polgárok Egyesülete jelöltje 

- Sáfárné Tóth Klementina Teréz – Fidesz jelöltje 

- Sípos Csaba Zsolt - független jelölt 

- Szabó László István - független jelölt 

- Szekér Imre Tibor – Tápiószelei Polgárok Egyesülete jelöltje 

- Topp Ferenc – MSZP jelöltje 

- Vállaji Ottó Árpádné - független jelölt 

- Vona Ferenc György - Tápiószeléért Társaskör jelöltje 
 
Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy 
az egyéni listás képviselıjelöltek közül érvényesen 8 
jelöltre szavazhatnak!  
 

Nyilvántartásba vett cigány kisebbségi képviselıjelöltek 

  - Paloveczné Ézsiás Szilvia Mária– „Lungo Drom” jelöltje 

  - Földi Erzsébet – MCDSZ jelöltje 

  - Raffael Lászlóné – MCDSZ jelöltje 

  - Cseh Ferencné – MCDSZ jelöltje 

  - Tisza József – „Lungo Drom” jelöltje 

  - Maka Lajos – „Lungo Drom” jelöltje 

  - Breznai József – „Lungo Drom” jelöltje 

  - Makai András – MCDSZ jelöltje 
 
Felhívom a Tisztelt Választópolgárok figyelmét, hogy 
a kisebbségi képviselıjelöltek közül érvényesen 4 
jelöltre szavazhatnak! 
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a 
kisebbségi képviselıjelöltek a szavazólapon sorsolási 
– a fenti - sorrendben fognak szerepelni! 

Tóth Julianna 
 jegyzı 

Helyi Választási Iroda vezetıje 

Tájékoztatás Polgármester- és egyéni listás képviselıjelöltekrıl, valamint cigány 
kisebbségi önkormányzati képviselıjelöltekrıl 

Parlagfő 
 

Tájékoztatom a külterületi ingatlanok tulajdonosait és 
földhasználókat, hogy a Körzeti Földhivatal 
Tápiószele településen 2010. szeptember 17-én ellen-
ırzi a parlagfő elleni közérdekő védekezést. 
 

Tóth Julianna  
jegyzı 

Vasútállomástól 300 m-re családi ház  
/ 100NM, 3 szoba+nappali,  
pince,kamra,melléképület,  

400 négyszögöl területtel eladó, vagy kiadó 
  

Érdeklıdni: Safranyik Zoltán  
06 30 372 1035 
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25 ÉVE ALAKULT A BLASKO VICH MÚZEUM 
BARÁTI KÖ RE 

A múzeumbaráti kör tevékenysége I. 
 

A 1985 októberében 45 fıvel megalakult Tápiószele második 
világháborút követı elsı kulturális-honismereti civil szervezete, 
a BLASKOVICH MÚZEUM BATÁTI KÖRE. A tápiószelei 
múzeumi egyesület 1985 óta végzi közmővelıdési, kulturális 
értékırzı, értékteremtı és környezetnevelési munkáját, így a 
Tápió mente legrégebben tevékenykedı kulturális társadalmi 
szervezete. Az alakulásban példát a Nagykáta Baráti Köre adta 
számunkra, de ez a szervezet már régebb óta nem mőködik.  

A szervezet ég akkor alakult, amikor nem volt szokás egyesül-
ni (az egyesületi törvén is csak 1989. évi), amikor minden egyes 
összejövetelt elıre be kellett a nagykátai hatósági osztályhoz 
jelenteni. Szervezetünk folyamatos mőködésének töretlensége az 
az elkötelezettség, ami a Blaskovich fivérek szellemi és tárgyi 
örökségének ápolásában rejlik. A mai világban nagy érdem, 
hogy meg sem ingatta szervezetünket a rendszerváltás, valamint 
a polgármester váltások, a helyi politikai csatározások sora. A 
kultúra, az értékırzés melletti elkötelezettséget, de a politikai 
mentességet nemcsak hirdettük, hanem gyakoroltuk. 

Jelenleg 260 fıs tagsága van, de az eltelt két és fél évtized 
alatt 350 személy volt tagjai sorában. Sajnos sokan, az alapítók 
közül is már meghaltak, de többen lakóhelyet váltottak, vagy úgy 
alakult életük hogy már nem tudnak a szervezet életébe bekap-
csolódni. 

Nagy mérföldkı volt a múzeumbaráti kör életében, amikor 
2001-ben nemcsak közhasznú szervezetté vált. Ekkor tevékeny-
ségi körét is kibıvítette a környezetvédelmemmel, a környezeti 
ismeretterjesztéssel. A közgyőlési döntés alapján a kor új kihívá-
sainak megfelelıen tevékenységi kört bıvített, de nevet nem 
változtatott, mivel továbbra is a múzeumlapítók, a Blaskovich 
testvérek munkássága példa és iránymutató számára. 

A közhasznú múzeumi egyesület küldetése, hogy ápolja a 
Blaskovich család szellemi és tárgyi örökségét, elısegítse a köz-
ség kulturális és természeti értékeinek védelmét, bemutatását. 
Támogassa a tápiószelei múzeum közmővelıdési munkáját, aktív 
közremőködıje legyen a helyi kulturális tevékenységnek, prog-
ramjaival színesítse a Tápió-vidék kulturális  

Közhasznú tevékenységi köre az 1997. évi tv. alapján: neve-
lés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevé-
kenység, tudományos tevékenység, kutatás, kulturális örökség 
óvása, mőemlékvédelem, környezetvédelem 

Az egyesület a célok érdekében felvállalja: 
Színvonalas ismeretterjesztı elıadások, kulturális programok 

és rendezvények szervezését. Tápiószele történetére, fejlıdésére 
vonatkozó tárgyi és írásos anyag győjtését, kutatását, bemutatá-
sát, közreadását, kiadványok készítését. Segíti a Blaskovich Mú-
zeum szakmai és közönségkapcsolati tevékenységét, rendezvé-
nyeit. 

A múzeumbaráti kör kiadványai: 
- képeslapok Tápiószelérıl és a múzeumról 
- színes leporellók a település kulturális értékeirıl 
- szórólapok a tápiószelei múzeumról, baráti körrıl, szelei 

bemutatóhelyekrıl 
- mappa a múzeumról 
- memóriajáték, 4 féle puzzle a múzeum anyagáról 
A múzeumbaráti kör által kiadott könyvek: 
- TKM füzetek: a Blaskovich Múzeumról (1990) és a Tápió 

mente látnivalóiról (1993) 
- Helytörténeti emlékkönyv, helytörténeti tanulmányok, fel-

dolgozások (1999) 

- Nagy János képgyőjteménye c, képzımővészeti katalógus 
(2001) 

- Blaskovichok emlékezete c, tanulmánykötet (2003)  
- Blaskovich pipagyőjtemény katalógus támogatása (2005)  
- Aranyszarvas nyomában régészeti tanulmánykötet (2006) 
- Sétáló füzet a botanikai a tanösvényhez (2007) 
- Blaskovich Múzeum fegyver- és lószerszám győjteményi 

katalógusának támogatása (2008) 
- Lányok, lányok, ti szelei lányok címő CD kiadása Bartók 

Béla 1906-os tápiószelei győjtésérıl (2009) 
- Helytörténeti emlékkönyv a település fennállásának 790. 

évfordulójára (2009) 
Értékırzı, értékközvetítı munka nagyobb eredményei: 
1. Emléktábla és plakett készítése a múzeumalapítók emlékére 

(1992) 
2. Néprajzi ház megvalósítása: „Paraszti életmód tárgyi emlé-

kei a 20. század elsı felében Tápiószelén „címő állandó néprajzi 
bemutató készítése és mőködtetése (2000. 08. 20.) 

3. Helyi népi iparmővész kiállításának biztosítása, kiállító 
terem kialakítása- A magyar nép történelme és élete faképeken 
címő tárlat Berényiné Szilády Sarolta tápiószelei fafaragó mun-
káiból ( 2001 júniusától 2007 januárjáig volt látható a múzeum 
különtermében) 

4. Fehérgólya tanösvény kialakításának támogatása (2002) 
5. Emléktábla a tápiószelei szkíta temetı feltárását végzı 3 

régész emlékére (2004) 
6. temetıi Mária barlang helyreállítása, lélekharang támogatá-

sa(2004) 
7. Blaskovich hagyaték (Schlier Lujzától) tárgyvásárlásának 

támogatása (2005) 
8. Emléktábla Bartók Béla tápiószelei győjtésének centenáriu-

mán (2006) 
9. Botanikai tanösvény kialakítása a kúriakertben (2007), 

amely 2008-ban az OKM-tıl Múzeumpedagógiai Nívódíjat ka-
pott. 

10. Kerti kisfiú szobor rekonstrukciója (1978-ban széttört)  
11. Emlékoszlop állítás az 1848-49-es szabadságharc tiszai 

hadsereg és a Viczián kúria emlékére 
12. A múzeum fegyveranyaga restaurálásának támogatása 

(50-60 db) 3,3 millió Ft értékben NKA támogatásból 
13. A múzeum 7 db festménye, 2 db grafikája restaurálásának 

támogatása a Magnum Marketing Kft-Budapest támogatásában  
A múzeumbaráti kör által a 25 év alatt szervezett számtalan és 

sokszínő programról a cikk második részében, az újság követke-
zı számban adunk rövid összefoglalót. 

Gócsáné Móró Csilla 
 

BARÁTI BESZÉLGETÉS BEREMÉNYI GÉZA ÍRÓVAL 
SZÉCHENYIRİL 

 
Az idei évet Erkel Ferenc emlékévnek hirdette az elızı kultu-

rális kormányzat, de a legnagyobb magyar halálának évforduló-
jával kapcsolatosan központi rendezvényeket nem terveztek. A 
civil és iskolai szféra országszerte különféle programokkal emlé-
kezik a grófra, így a tápiószelei múzeumi egyesület is. 

Széchenyi István halálának 150. évfordulója alkalmából 
rendhagyó történelmi beszélgetésre hívja a Blaskovich Múzeum 
Baráti Köre tagjait és a téma iránt érdeklıdıket 2010. október 8-
án, pénteken 17 órára a múzeumba. 

A rendezvény vendége Bereményi Géza író, forgatókönyvíró, 
színházi és filmrendezı, a HÍDEMBER címő film rendezıje 
lesz. 

Bıvebb információ: www.blaskovichmuzeum.hu 
A rendezvény ingyenes. 
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15 éve várjuk már ezt a pillanatot, ami most beteljese-
dett. A régi, most már csak emlékeinkben élı „Forfa” 
épületnek ugyanis 15 éve járt le a szavatossága. Beázó 
tantermek, életveszélyes elektromos vezetékek, kilyu-
kadt radiátorok között folyt évekig a tanítás. 

Térségünkben szinte nem volt már olyan település, 
ahol ilyen körülmények között tanítottak. 

Köszön jük a város vezetıségének, hogy látva ezt a 
kilátástalan helyzetet, az elsı döntéseik között volt az új 
iskola tervének elkészíttetése. Igen, mindig elıre kell 
tervezni, várni a lehetıséget, megtalálni a fejlıdéshez 
vezetı utakat. 

Szeptember elsejétıl nemcsak azt mondhatjuk el, 
hogy a környék legnagyobb oktatási intézménye va-
gyunk, hanem azt is, hogy a mai naptól kezdve térsé-
günk legkorszerőbben felszerelt iskolája is a miénk. 

Mertünk XXI. századi iskolát álmodni, s az álom va-
lóra vált. 

Köszön jük ezt a modern, a kor követelményeinek 
mindenben megfelelı épületet, s köszönöm a kollégá-
imnak, hogy elıre, szakmailag felkészültek a korszerő 
oktatási eszközökkel felszerelt iskola átvételére. 

Az elmúlt években kollégáink szakmailag, tanítvá-
nyaink tudásukkal bizonyították, hogy a tápiószelei  
diákok is megérdemlik a modern iskolát. 

A kollégák, a szülık és a fenntartó bizalmára építve 
az iskolavezetés egy olyan oktatási bázist próbált létre-
hozni, mellyel úttörı szerepet vállalt a környéken. 

Ezt bizonyítja, hogy általános iskolai tanulóink létszá-
ma megközelítıleg állandó, a gimnáziumi tanuló lét-
szám pedig mára meghaladja a 110 fıt. 

Az új épület pedig újabb oktatási lehetıségek elıtt 
nyitja meg kapuit. A megfelelı számú, korszerően fel-
szerelt tantermek számos képzésnek adhatnak majd 
otthont. Hatalmas konferenciatermünk, számítástechni-
ka termünk, korszerően felszerelt könyvtárunk újabb 
lehetıségeket biztosít a tanulásra helyben, utazási költ-
ség nélkül. 

Szeretném megköszönni tanítványainknak, kollégá-
imnak, s a szülıknek azt a megértést, türelmet és hozzá-
állást, amellyel segítették az elmúlt tanév zökkenımen-
tes átvészelését. 

Azt hiszem, ha iskolánk falait megnézzük, feledésbe 
merül minden kellemetlenségünk. 

Nagyon sok ember, nagyon sok fáradságos munkája 
van ebben az épületben. 

Köszönöm a fenntartónak, hogy minden kikérték 
véleményünket, s azt a kivitelezı céggel egyeztetve pró-
bálták megvalósítani. 

Köszönöm a kivitelezı cég dolgozóinak a korrekt, 
segítıkész munkáját, a városgondnokság dolgozóinak, 
vezetıinek hozzáállását, hogy idıre, ilyen színvonalon 
elkészülhettünk a mai napra, s intézményünk technikai 
dolgozóinak lelkiismeretes munkáját, melyet az elmúlt 
hetekben végeztek. 

Szeretném továbbá megköszönni azt a sok-sok szép 
cserepes virágot, amelyet a lakosság ajánlott fel iskolánk 
díszítésére, még otthonosabbá téve intézményünket. 

A tanulók nagy örömmel lakták be új otthonukat, 
foglalták el saját szekrényeiket. A szépet és jót mindenki 
nagyon gyorsan megszokta, s példamutatással próbál-

juk megırizni az új isk ola minden szögletét, hogy még 
nagyon sokáig ilyen szép és kulturált körülmények kö-
zött tanulhassanak diákjaink. 

 
John W. Schlattert idézve szeretném kifejezni hálán-

kat: 
„Az építész tudja, hogy amit gonddal épít, évszázad-

okra megmarad. A tanár tudja, hogy amit szeretettel és 
tisztességgel épít, az örökre megmarad.” 

Kácsorné György Gabriella 

igazgató 

OVI HÍREK 
 Az új tanév kezdetére elkészült régi álmunk a 
6x8 m-es fedett terasz, ahol a gyermekek rossz 
idı esetén is levegızhetnek, mozoghatnak, ezzel 
is elısegítve egészségük megırzését. Nagy 
örömmel vették birtokba a területet, azóta sok 
testnevelés és ének foglalkozásnak, mozgásos 
játéknak adott helyt, s mint a képen is látható 
nem csak praktikus, de látványa igazi esztétikai 
élményt nyújt. 
Köszönet a CG Electric Systems Hungary Zrt. 
vezetıségének a 250000.- Ft-os támogatásért és 
mindenkinek, aki az óvodánk tavalyi jótékonysá-
gi rendezvényeit bármilyen formában támogatta, 
mert ezeknek az összegeknek a felhasználásával, 
s az önkormányzatunk segítségével sikerült elké-
szíttetnünk intézményünk új színfoltját. 
Köszönjük a nagyon értékes társadalmi munkát  
Turák Csabának és Ócsai Péternek, amit az óvo-
dánkban végeztek a nyár folyamán. Több napon 
át dolgoztak,s teljesen felújították a Maci csoport 
megkopott parkettáját.  

Keszi Gyuláné 

Az álom valóra vált Tápiószelén 
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Rubint Ádám 
 
Egy mindig mosolygós fiatalem-
ber ül velem szemben, aki igazán 
tehetséges labdarúgó, s mellette 
szerény tisztelettudó, példaképe 
lehet a mai fiatal nemzedéknek. 
- Hány éves is vagy? 
- Most lettem nagykorú 1992 január 11-
én Budapesten születtem. 
- Tudom, hogy ebben az évben saját erıdbıl, nagy lépésre szántad 
el magadat. 
- Igen, tavasszal olvastam a Nemzeti Sportban egy felhívást. A 
NIKE Most Wanted néven szervez egy labdarúgó, tehetségkutató 
versenyt 1989. január 1. és 1993 december 31-e között született 
fiataloknak. Jelentkeztem. Gondoltam megpróbálom. Két hét múl-
va kaptam választ, akkor tudtam meg, hogy az elsı rostán, amely 
csak a szerencsén múlott, tovább jutottam. A 640 kiválasztott közé 
kerültem. 
- Hogyan jutottál be a legjobb18 közé? 
Egynapos tesztelésre hívtak be, a Felcsúti Puskás Akadémiára. Itt 
negyvenen voltunk, négy részre osztottak bennünket, elıször egy-
más ellen kellett bizonyítanunk, majd délután tesztpályák vártak 
minket. 
- Akkor kaptatok értékelést. 
- Nem. Június elején a Nemzeti Sportban közölték a 34 továbbjutó 
nevét. Az enyém köztük volt. Nagyon örültem, bár titokban már a 
nevezéskor is bíztam benne. Korábban már voltam Pest megyei 
utánpótlás válogatott, majd miután Szolnokra igazoltam, Észak-
Alföldi régió válogatottjába is meghívást kaptam. 
- Hogyan ment tovább? 
- Egy zenei gálán bemutattak bennünket, megérezhettem, hogy 
milyen a siker íze. Még autogramokat is adtam. Egy hét múlva be 

kellett költöznünk az akadémia kollégi-
umába, négy napra. Ez volt a végsı 
kiválogatás elsı része. A negyedik nap 
végén hat vetélytársamnak mutattak fel 
piros lapot. Majd a további három be-
híváson, újabbak estek ki. A végére 
tizennyolcan maradtunk. Ez azt jelen-
tette a kiírás szerint, hogy júliusban a 
Fradi ellen léphetünk pályára  
- Erre Tápiószelérıl is sokan utaztak 
Neked szurkolni. 
- Jól esett, úgy tudom a Mővelıdési 
Ház Vezetıje Marcsi néni szervezte, 
amit nagyon köszönök Neki és mind-
azoknak, akik eljöttek a mérkızésre. 
Úgy gondolom, hogy helytálltunk, 
csupán 1:0-ra kaptunk ki. Bár sérült voltam és 20 perc lehetıséget 
kaptam, szerintem jól ment a játék. 
- Mi lett a folytatás? 
- Egy ismerısömön keresztül sikerült egy próbajátékot intézni a 
Honvédnál. Azt az ígéretet kaptam, hogy téltıl szerzıdtetnek a 
Bozsik Akadémiára. 
- Most mindannyiunk örömére Tápiószele csapatát erısíted, annak 
is a védelmét, de úgy tudom csatár voltál. 
- Újszilvásról igazoltam vissza haza. Nagyon jó a kollektíva, ezért 
gondoltam, hogy a téli igazolási idıszakig itthon játszom. Biztos 
vagyok, hogy a kemény sorozat hasznomra válik. Igen csatár vol-
tam korábban, de más posztokon is játszottam. Védıként is hozzá 
tudok járulni a támadásokhoz, de elsısorban a kockázat nélküli 
védımunka a cél. 
- Nagyon sok sikert kívánunk a életedben, és a sportpályafutásod-
ban egyaránt!  
- Köszönöm.     Faragó Sándor 

Közöttünk él 

Ádám edzés közben Felcsúton 

 Ebben az évben június 28-tól – július 2-ig rendezte gyülekezetünk a 
hagyományos nyári gyermek és ifjúsági hittan táborát a tápiószılısi 
Általános Iskola és Mővelıdési Ház épületében. Az Egyházközségünk-
höz tartozó 4 település, többnyire református vallású fiataljai mellett 23-
an érkeztek Kazincbarcika mellıl, VADNÁRÓL, arról a mintegy 600 
lelkes kis faluból, melyet idén tavasszal kétszer öntött el az árvíz. A 
településen szinte minden ház megrongálódott, egy össze is dılt. A leg-
nagyobb veszteséget az itt élık számára azonban az okozta, hogy kertje-
ik termését és ezzel az egész évi betevıjüket elpusztította a víz. Mivel 
ezen a vidéken nagy a munkanélküliség, az emberek önellátó módon, ki-
ki magának termeli meg a konyhára valót. 
Magyariné, Birta Magdolna, MAGDIKA szívében fogant meg a gondo-
lat, hogy az ország sok más településéhez hasonlóan, mi is vegyük ki a 
részünket a szolidaritásban, s a református tábor idejére, a gyülekezet 
tagjainak és a város jószándékú, segíteni kész lakosságával összefogva 
nyaraltassuk árvízkárosult családok gyermekeit. Sokan csatlakoztak a 
felhíváshoz, melyet Kovács Ferenc polgármester úr és a Képviselı Tes-
tület tagjai is támogatttak és felajánlották a gyermekek ide- és vissza-
szállítását. 
Június 26-án meg is érkezett a „csapat”, akik között nem kevés 14 év 
feletti fiatal is volt. Az udvarról a gyermekeket hamar „elkapkodták” a 
befogadó családok. A táborban összesen 50 gyermek és 30 ifjú testi-
lelki-szellemi ellátásáról kb. 40 felnıtt önkéntes segítı gondoskodott, 
beleértve az intézmények munkatársait is. 
Köszönjük Polgármester Úrnak és a Képviselı Testület tagjainak a tá-
mogatást, Balász Ferenc alpolgármester úrnak és feleségének a finom 
lángost, a gyülekezet és a város neves és névtelen adakozóinak a pénzbe-
li, természetbeni adományaikat és fizikai segítségüket. A tápiószılısi 
polgármester asszony, Lajtai Sándorné mindennemő segítıkészségét, 
Szegedi György igazgató úrnak és az OMK minden dolgozójának a 
segítségét, a tápiószılısi Barátság Nyugdíjas Klub tagjainak nagylelkő 
felajánlását és adományát. Kiss Béláné pékmesternek az egész heti pék-

árú felajánlását és Kóré Pál cukrászmester a finom péksüteményt. Kö-
szönjük a befogadó családok felelısségteljes szolgálatát és szeretetét, a 
tápiószılısi vállalkozók terményadományait. Köszönjük mindazok 
segítségét, akik lehetıvé tették azt, hogy ezeknek a gyermekeknek örök 
életre meghatározó élményben legyen részük. Közben győltek teraszun-
kon a ruhaadományok, s a hét végén a vendégfogadó családok nagy 
számú kíséretében, férjem vezetésével elindult egy adományokkal meg-
rakott busz vissza Vadnára, ahol meghatóan kedves fogadtatásban része-
sültek a tápiószeleiek. 
A kapcsolatok azóta csak szorosabbra főzıdtek, a tápiószılısiek jóté-
konysági koncert keretében hirdettek győjtést és vittek jelentıs bútor-
ruha-élelem és pénz adományt Vadnára. Helyben is folyamatosan csatla-
koznak magánszemélyek és egy civil szervezet, az Erdélyi Magyarok 
Klubja is az adománygyőjtéshez és az Önkormányzat által nyitott szám-
laszámra még most is lehet adományt befizetni, melyet szeretnénk sze-
mélyesen átadni Vadna polgármesterének, Bencze Péternek, aki Képvi-
selı Testületének néhány tagjával és az itt nyaraló gyermekeknek és 
szülıknek kíséretében szeptember 25-én ellátogatnak városunkba. Ezen 
a napon gyülekezetünk egy egész napos ifjúsági konferenciát szervez, 
melyen az ide érkezı egyházmegyei ifjúsági csoportok tagjai mellett 
vendégül látja Vadna küldöttségét is. Vasárnap 11 órakor pedig közös 
istentiszteleten veszünk részt és kérünk áldást településeink, az árvíz 
sújtotta területek lakói és egész magyar népünk életére. 
Akik ebben a szolgálatban részt vettünk és részt veszünk átélhetjük 
mindnyájan az Ige igazságát: ”Jobb adni, mint venni”, s „Aki másokat 
felüdít, maga is felüdül.” Mert igaz ez a megállapítás is:  „Mindenkor 
szeret az igaz barát, de testvérül a nyomorúságban születik” Legyünk hát 
egymásnak ne csak barátai, hanem testvérei,  s ne csak a nyomorúságban 
találjunk egymásra, hanem mindenkor és mindenben. Tudjunk mindig jó 
kedvvel adni, mert „A jókedvő adakozót szereti és megáldja az Isten.” 

 
Mezı Istvánné 

„JOBB ADNI, MINT VENNI” 
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Szeretnék néhány gondolattal Önökhöz fordul-
ni…..2010. március 1-én hatalmas várakozással érkez-
tem meg az elsı rendelési napomra. Nagyon sokféle 
gondolat keveredett a fejemben. Vajon hogyan fogad-
nak az emberek? Megfelelek-e majd nekik, mint ember, 
mint orvos, mint segítıtárs? Vajon megküzdök-e majd a 
mindennapi teendıkkel? Beválik-e az általam kigondolt 
új betegellátási rendszer?......? 

Azóta eltelt pontosan fél év, és végiggondoltam az 
elmúlt idıszak mindennapjait. Vannak nagyon szép és 
nagyon rossz emlékeim, mint ahogy valószínőleg a be-
tegeimnek is. Ezúton szeretnék mindenkitıl elnézést 
kérni, ha megbántottam volna indokolatlanul a rendelı-
ben és engedjék meg, hogy leírjam az eltelt idı alatt ki-
alakult észrevételeimet.  

Nagyon jó érzés, amikor meggyógyulva, mosolyogva 
érkeznek meg a rendelıbe és mondaniuk sem kell, lá-
tom, mennyivel jobban vannak. Ugyanakkor nekem is 
nagyon rossz, amikor egy betegem gyógyulása nem úgy 
alakul, ahogyan szeretném. Számtalan harcot kell nap, 
mint nap megvívnom akár a szakrendelık-, kórházak 
orvosaival, a betegszállítások-, az utazási utalványok-, a 
táppénzes állományok-, a felülvizsgálatok-, a rokkant-
ság-, és még sorolhatnám mi miatt. Sajnos a „technika 
ördöge” is megjelenik néha nálunk, mert elromlik a te-
lefon, az internet, a nyomtató és minden, ami elromol-
hat, de amilyen gyorsan csak lehet, megpróbálom segít-
séggel megoldani. Természetesen a körülményekhez 
képest alkalmazkodom én is és a betegek is a leendı 
egészségügyi intézmény építkezéséhez, néha több, néha 
kevesebb sikerrel, de kitartás, mert biztosan megéri!  

Szeretném, ha látnák, hogy egy napi betegforgalom 
50-60 fı felett is lehet. Gondolják végig…. Ha 240 per-
cem van a 4 óra rendelési idı alatt ennyi beteget ellátni, 
akkor hány perc jut Önökre? Pontosan 4 perc!!! Mit le-
het ennyi idı alatt megcsinálni? Próbálok mindent, ami 
tılem telik. Ráadásul számtalanszor csörög a telefon is,  
miközben a beteg itt ül velem szemben. Természetesen 
az, aki telefonál ugyan olyan fontos, mint aki itt ül. Kér-
ném Önöket, hogy indokolatlanul ne kopogjanak, és ha 
kopognak, akkor is várjanak egy kicsit, mert nem tudok 
azonnal az ajtóhoz futni, ha a másik beteggel foglalko-
zom. Legyenek egy kis türelemmel. Ráadásul azok a 
betegek a legtürelmetlenebbek általában, akik a rende-
lıben elvégzett dolguk után a rendelı elıtt beszélget-
nek még fél órát. Miért sietnek akkor ennyire? Azt sem 
értem, hogy miért kell megvárniuk, hogy az összes do-
boz gyógyszerük elfogyjon? Mindenki látja, amikor ki-
veszi a dobozból, hogy még hány szem van benne. Rá-
adásul, amikor megérkeznek, a rendelıbe azonnal ír-
jam, ki, mert elfogyott és most nagy baj lesz. Nem tudok 
mindenki házában ott lenni és a gyógyszer fogyását 
követni. Annyi felelısséggel mindenki tartozik Önmaga 
felé, hogy legalább erre odafigyeljen. Kérem a kedves 
betegeket, hogy tartsák tiszteletben az ápolónı pihenı 
napjait és a hétvégi napokon (szombaton és vasárnap), 
illetve az esti órákban ne zaklassák ıt a telefonhívásaik-

kal. Szeretném azt is elmondani, hogy nagyon rosszul 
esik, amikor reggelente megérkezem, és már hárman 
sorakoznak a kocsim elıtt, köszönés nélkül mondják és 
mondják, hogy milyen receptet vagy táppénzes papírt 
kérnek. Én is ember vagyok és gondolom, megérdem-
lem, hogy ehhez méltó módon elkezdjem a mindennapi 
munkámat, ahogyan azt bárki más megteszi, amikor 
bemegy a saját munkahelyére. Számtalan olyan eset is 
van, hogy rendelési idın kívül a rendelıben kell tartóz-
kodnom, mivel a háziorvosi munka több annál, mint-
hogy a napi 4 órás rendelést elvégezzem. A rendelési 
idın kívül látogatom meg a fekvı betegeket, adminiszt-
rálom be a háznál ellátott betegek adatait, a rokkantsági 
nyugdíjat kérık beutalójának kitöltését és még számta-
lan dolgot, amire a rendelés alatt nincs idı. Általában 
ilyenkor is felváltva kopognak az ajtón, hogy receptet 
vagy beutalót írjak, ilyenkor már ezt nem tudom vállal-
ni. Kérem megértésüket, a kocsim nem azért áll a rende-
lı elıtt rendelési idın kívül, mert bármikor tudom fo-
gadni a betegeket. Az általam kigondolt betegellátási 
rendszer úgy érzem bevált, fıleg azoknál a betegeknél, 
akik ezt figyelembe is szeretnék venni. Azaz a rendelés 
elsı fél órájában írunk soron kívül receptet, adunk be-
utalót, kötözünk és injekciózunk. Ezt követıen 2 órán  
keresztül látom el a sorszámot húzó betegeket, majd ez 
után már csak azok a betegek jöhetnek be, akik elıre 
idıpontot kaptak! Kérem, ezt tartsák tiszteletbe a beteg-
társaik érdekében. Sajnos néhány betegnek fél év eltelté-
vel sem sikerült alkalmazkodnia ehhez a rendszerhez, 
pedig az élet nem más, mint folyamatos egymáshoz 
alkalmazkodás. Tudom, ez alól mindig lesznek kivéte-
lek. Ami pedig a rokkantsági-, fogyatékossági-, iskolai 
hiányzásokat illet, nem tudok kiadni olyan igazoláso-
kat, ami nem fedi a valóságot! Kérem ne is kérjék! A 
közgyógyellátási keret összeg meghatározása nem az én 
feladatom, ne engem hibáztassanak, ha nem tartják ele-
gendınek a meghatározott keretet vagy elutasító hatá-
rozatot kapnak. Szeretném tájékoztatni arról is a kedves 
betegeket, hogy az indokolatlan, kényelmi hívásoknak 
térítési kötelezettsége van, amit ilyen esetekben ki kell 
egyenlíteni. Nagyon fájó pont volt az is, amikor valaki 
elvitte a vércukor mérıt a rendelıbıl. Miért kell onnan 
elvenni, ahonnan a segítséget kapjuk? Nem értem…. !!! 

Ami pedig engem illet, hát… tudom, hogy néha fel-
emelem a hangom, vagy rendre utasítom a betegeket, 
de sajnos úgy érzem, hogy másképp nem tudom a ren-
delés gördülékenységét biztosítani. Kérem, segítsenek 
maguk is, hogy ne kelljen ezt tennem! 

Szeretnék mindenkit megkérni, hogy ne szemrehá-
nyásnak vagy rosszallásnak tekintse, amiket leírtam, 
gondolják át az én helyzetemet is és jó lenne, ha meg-
próbálnánk egymást kölcsönösen embernek tekinteni. 
Én segíteni szeretnék és maximálisan együttmőködni, 
de cserébe én is ezt szeretném kérni Önöktıl. 

2010. szeptember 1. 
Köszönettel: 

Dr. Szénási Szilvia 

Kedves Betegeim! 
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Hat évvel ezelıtt elsı alaklommal rendeztek 
Tápiószelén hóstáti  szüreti bált. A hagyományossá vált 
mulatságra idén hívták meg harmadszorra a hóstáti 
fiatalokat, akik a hagyományos hóstáti rendbélivel és 
viselettel tették színessé és mozgalmassá a szeptember 
4-én megrendezett szüreti mulatságot.  

Míg eleinte sokan lelkesedtek a meghívásnak, a fellé-
pés idıpontjára szomorú módon megcsappant a fellép-
ni vágyók száma, ezért csak néhány pár képviselte a 
régi hagyományt. Azért, hogy a kicsi létszám ellenére is 
látványos legyen az elıadás, a fiatalok különbözı alkal-
makkor használatos hóstáti viseletbe öltöztek, és így 
járták el, az est folyamán kétszer is a táncot. 

Diószegi Ferenc, Tápiószelén élı hóstáti gazda szer-
vezésének és a Kolozsvárról érkezett zenészeknek kö-
szönhetıen fergeteges szüreti mulatozás alakult ki.  

Az elsı fellépés elıtt a táncosokat díszszekérrel szál-
lították el a város központjáig, ahol az utcára összegyőlt 
kíváncsiskodók is megtekinthettek néhány táncot.  

Éneklés és tánc után a táncosok együtt vacsoráztak az 
összegyőlt vendégsereggel, amely a Tápiószeleiek mel-
lett nagyon sok Kolozsvárról  kiköltözött, jelenleg Ma-
gyarországon élı hóstátiból állt.   

Szılılopástól tombolázásig és közös hóstáti rendbéli-
tanulásig mindenki találhatott magának kedvére valót a 
hajnalig tartó mulatságon, amelyet remélhetıleg ezután 
is megrendeznek még. 

Butyka Anna 

Családommal 1992 januárjában vásároltuk meg Pokolta-
nyát. Évekig hétvégenként jártunk le, majd 1998- ban vég-
leg magunk mögött hagytuk Budapestet. 

Jómagam 21 éve lovagolok és 9 éve oktatóként veszek 
részt a lovas életben. Oktatótársammal, Mérész Gáborral 
2001. ben végeztünk a lovasoktatói kurzuson, İ elıtte a 
Galopp versenypályán belovagló volt. 2002- ben vásárol-
tuk meg meg elsı oktató lovainkat és kezdtük meg a 
lovasoktatói tevékenységünket. 2007- ben megalapítottuk 
11 alapító taggal a Pokolnyai Lovas Egyesületet, ahová 
egyre többen lépnek be tagként és vesznek aktívan részt az 
Egyesület életében. 

Lovastábort több éve szervezünk az érdeklıdıknek, 
egyre nagyobb sikerrel. 

Napjainkban egyre többen szeretnének megtanulni lo-
vagolni, amit a leghatékonyabban és legbiztonságosabban 
nyeregben és futószáron lehet. A módszer hatékonyságára 
jellemzı, hogy a lovas táborunkban évek óta így képzett 
gyerekek mindegyike megtanult 6 nap alatt alapszinten, 
biztonságosan, minimum két jármódban lovagolni. 

A módszernek olyannak kell lennie, hogy a tanuló a lóra 
szállás elsı percétıl kezdve folyamatosan érezze a mozgás 
örömét. Alakuljon ki benne együttmőködési szándél a társ-
sal, a lóval szemben. 

Simulékony független üléssel 
1.mielıbb tanulja meg követni a ló mozgását, 
2.tanulja meg a mozgás, a jármódok fenntartásának 

technikáját,  
3.sajátítsa el a ló mozgásának irányítását, képzését. 
Az elsı két pont a kezdı lovas futószáras oktatásának 

feladata. Ezek megtanulása után lovagolhat csak önállóan, 
vagy osztályban a lovas. Ha nyugodt lovon, mindhárom 

jármódban, távolságot tartva tud lovagolni, kezdıdhet a 
tereplovaglás. Ebben az idıszakban is szükséges a futószá-
ras képzés a gyorsabb elıremenetel érdekében. 

A harmadik pont a ló képzése, idomítása, mely egy fo-
lyamatos, holtig tartó tanulást, edzést jelent annak, aki ezt 
a gyönyörő hivatást választja, legyen az versenyzı, túrave-
zetı, oktató vagy hobbilovas. 

Mindezt azért tartottam fontosnak leírni, mert ezzel a 
módszerrel az emberek igényét, az életritmusuknak meg-
felelıen, szabadságuk ideje alatt, vagy hétvégén ki tudjuk 
elégíteni. Sokkal több embert, szélesebb réteget  tudunk 
megtanítani lovagolni és a sikerélmény hatására, aktivitá-
sunkat megırizve tovább bıvítjük a lovastársadalmat! 

 
Dóra Mariann 

Bemutatkozik a Pokoltanyai Lovas Egyesület 

Harmadszor is Tápiószelén a hóstátiak 
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Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk 
2010. ıszén  lomtalanítást szervez Tápiószelén a köz-
tisztasági szolgáltatással ellátott területeken. 
 

Lomtalanítással kapcsolatos tudnivalók:  
 
Idıpontja: 2010. október 6. (szerda) 
 
Lom az a darabos házt artási hulladék, mely mérete miatt nem 
fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített győjtıedénybe 
(kukába). (pl. berendezési tárgyak, bútorok, textíliák stb.)  
Teendı:  
Az elszállításra szánt lomot a megadott nap reggel 7 óráig 
az ingatlanok elé szíveskedjenek kihelyezni, mert a hulla-
dékgyőjtı gépjármő elhaladása esetén a késıbb kihelyezett  
lomot nem áll módunkban elszállítani! 
A közterületek tisztasága érdekében a szóródó anyagokat  
zsákban, dobozban szíveskedjenek kihelyezni !  

FONTOS:  
Társaságunk a lomtalanítás keretében az alábbi hulla-
dékokat nem szállítja el: 
veszélyes  hulladék (elektronikai hulladék, festékes do-
boz, állati tetem, gumiabroncs)  
fertızı és undorkeltı anyag, építési-bontási törmelék,  
kommunális vegyes hulladék 

autó-és gépjármőabroncs illetve alkatrészek, gáztő z-
hely, kályha és egyéb nagymérető fémtárgy, zöldhulla-
dék 

A lomtalanítási akció ideje alatt a rendszeres hulladékgyőjtı 
járat érkezési idıpontja is eltérhet a megszokottól, ezért a 
kommunális hulladékot – az eddigi gyakorlatnak megfelelı-
en – reggel 7 óráig szíveskedjenek kihelyezni! 
Lomtalanítással kapcsolatosan érdeklıdni a 30/598-2512-es  
telefonszámon lehet, ahol készséggel állunk Ügyfeleink ren-
delkezésére illetve a www.okoviz.hu honlapon! 

A HAJT-A Csapat Egyesület, a terület éhez tartozó 14 
település vezetıjével együttmőködve, nyár elején tájékoztató 
körútra indult. A falunapi programokkal egyidejőleg egyesü-
letünk az „ÚMVP” feliratú sátorban nyújt tájékoztatást az Új  
Magyarország Vidékfejleszt ési Programról, valamint a prog-
ram keretében meghirdetett pályázati lehetıségekrıl. 

Elsı cikkünkben az elsı három településen való részvéte-
lünkrıl adtam tájékoztatás. Most a következı településeken 
tapasztaltakat osztom meg Önökkel. 2010. augusztus 20-án 
két helyszínen volt jelen a HAJT-A Csapat Egyesület, dél-
elıtt a Kókai Falunapra látogattunk el  ahol a nagy érdeklı-
dés övezte sátrunkat, sok kiadványt és prospektust szétosz-
tottunk a látogatók között. Délután a Tápióbicskén megtar-
tott Szent István-napi megemlékezésen vettünk részt, ahol 
szabadtéri kispályás foci bajnokságot is tartottak, itt sokan 
érdeklıdtek a sportolási l ehetıségek színvonal asabbá tételé-
hez nyújtandó támogatások iránt. Majd másnap 2010. au-
gusztus 21-én következett a Tápiósági Falunap, a számos 
színes program sok érdeklıdıt vonzott a rendezvényre, így 
igen széles körő látogatószámunk volt.  

Bízunk benne, hogy a többi településen is sok érdeklıdı 
és pályázó keres meg bennünket. 

A pályázatokkal kapcsolatban irodánk várja a 
kedves érdeklıdıket! 

Faragó Júlia 
HAJT-A Csapat Egyesület 

munkaszervezet vezetı 
 

Irodai elérhetıségek 
Postacím: 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc út 2-4. 
Telefon: 06-53-583-550, Telefax: 06-53-383-010, 
E-mail: hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu 

Honlap: www.hajtacsapat.hu 
 

HAJT-A CSAPAT EGYESÜLET Munkaszervezetének 
ügyfélfogadási rendje 

 
Hét fı  800 – 1230 1300 – 1900 
Kedd  800 – 1230 1300 – 1700 
Szerda  800 – 1230 1300 – 1700 
Csütörtök 800 – 1230 1300 – 1700 

Péntek 800 – 1200 

HAJT-A Csapat Egyesület hírei 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 

Tápiószelén az alábbiak szerint alakul a házhoz 

menı szelektív győjtés rendje: 
 

október 15. 

november 12. 

december 10. 

„ÖKOVÍZ” Kft. 

Lomta lan í t á s  
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Június hónapban született: 
Gyökeres Máté Donát Papp Zsuzsanna és 
    Gyökeres Donát fia 
 
Július hónapban születtek: 
Miskolczi Anna  Dege Tímea és 
    Miskolczi Károly leánya 
Maka Kiara Brigitta Sárközi Brigitta és 
    Maka Tibor leánya 
 
Augusztus hónapban születtek: 
Danyi Lolita Marina Németh Erzsébet és 
    Danyi Jenı leánya 
Jovánovits István Gyula Safranyik Nikoletta és 
    Jovánovits István fia 
Kuglosics Lázár  Iunek Tímea Alona és  
    Kuglosics János fia 
Balázs Márkó  Boros Henriett és 
    Balázs József fia 

 
Hosszú életet és nagyon sok boldogságot kívánunk 

az Újszülötteknek és Szüleiknek egyaránt! 

Borostyán Nyugdíjas Klub Egyesület mőködésérıl 
A nyári idıszak szinte elrohant felettünk, mert ren-

geteg tennivalónk volt. 
Június 28-án Vezetıség választás v olt. 2005. júniusá-

ban lettünk egyesület. Akkor választottunk vezetısé-
get 5 évre. Az 5 év letelt, így újítani kellett a vezetısé-
get. Az éves terveinket szem elıtt tartva mindent meg-
teszünk, mondhatom sikerrel. 

Megalakítottuk az Önkormányzattal az Idısügyi Ta-
nácsot, amit nagyon jónak tartunk. Tápiószelén sok-
sok nyugdíjas van és ki kell mozdítani ıket Tv mellıl, 
mert nem egészséges dolog mindig ott ülni. Jönni-
menni kell, ne gyógyszerek szedésével töltsük idınket, 
hanem tegyük magunkat hasznossá és próbáljunk szó-
rakozni, rengeteg rendezvény van a Mővelıdési Ház-
ban. Egy jó mősor alatt nagyon jót lehet pihenni, meg-
beszélni egymással gondot-örömet, tanácsot adni egy-
másnak, hisz az idıs embereknek nagy élettapasztalata 
van. Segíteni kell az ifjúságot is minden téren a nehéz 
helyzetekbe. 

Július végén Berekfürdın voltunk egy hétig. Klu-
bunkban pezsgı élet folyik, jelenleg is új magyar tán-
cot tanultunk, minden héten gyakorolunk. Rengeteg 
meghívásunk van. A gyönyörő díszmagyar ruhánk 
mindenkinek tetszik. Tatabányára, Budapest Syma-
csarnokba, az Expóra, Nyársapátra klubjuk évforduló-
jának ünnepségére, Szentendrére mentünk az egyesü-
lettel. 

Az Egyesület 19 éves évfordulóját szeptember 27-én 
tartjuk az idısek világnapja alkalmával. 

Vendégségben voltunk Kárpátaljai barátainknál. Au-
gusztus 8-án 3 napos ünnepség volt 8 fıvel mentünk 

Nagybégányra. Kivittek bennünket a Beregi tóhoz. 
Gyönyörő hely. Örültek, hogy elmentünk, hiszen ık is 
idejárnak hozzánk a nemzetközi Béketalálkozónkra 
közel 30-40 fıvel, fellépnek hagyományırzı dalaikkal, 
verssel. 

Augusztus 20-án Szent István király és az Új kenyér 
ünnepén örömmel mentünk az ünnepségre vittük az új 
kenyeret. Szép ünnepség volt és este a tőzijáték tüne-
mény. Köszönjük a város vezetıinek. 

Felkerült a városházéra a felirat VÁROSHÁZA. Ami-
kor megláttam, könnyeket csalt a szemembe, hogy 
megérhettem ezt. 

Az új artézi kút nagy álmom volt, hisz kicsi gyer-
mekkorunktól felnıtt korig rengeteg csodás élmény 
elevenedik fel bennünk. 

Mi most városunk ünnepén mindenütt ott leszünk 
mint mindig, ha ünneplés van. Estefelé a Mőv. Háznál 
17.30-kor magyar tánccal köszöntjük városunk lakóit. 

Az idıs embereknek nyugdíjasoknak azt üzenjük 
jöjjenek a klubba, minél többen vagyunk annál jobban 
érezzük magunkat. Az ünnepség alkalmával a jó va-
csora után Terék István szolgáltatja a remek zenét. Sze-
retettel várjuk az új jelentkezıket. Jó programokat szer-
vezünk, kirándulást, irodalmi-történelmi elıadást. 

Hívom a nyugdíjasokat, hisz a jó kedv és öröm a leg-
egészségesebb „vérnyomás csökkentı”. 

Minden olvasónak jó egészséget kívánok. 
A „Borostyán” Nyugdíjas Klub Egyesület nevében 

 
Juhász Mihályné  

elnök 

KöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánítás        
 

,,Ami neked csend és nyugalom, az nekünk 
örökös fájdalom." Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, akik drága Édes-
anyánk,  
 

Özv. GYARMATI SÁNDORNÉÖzv. GYARMATI SÁNDORNÉ  

született: Nagy Borbála született: Nagy Borbála   
 

temetésén megjelentek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek, mély fájdalmunkban osz-
toztak. Külön köszönjük háziorvosának Dr.  
Radics Ilonának és munkatársainak sokévi 
munkájukat. A szomszédoknak és ápolóknak 
a végsıkig kitartó gondoskodást.  
A Fehér İszirózsa Kegyeleti Szolgáltatónak 
lelkiismeretes munkáját.  

A gyászoló család 
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Tisztelet  

Választók! 
Sípos Csaba Zsolt, füg-
getlen képviselı jelölt. 

46 éves, nıs, 5 gyermek 

édesapja. 12 évig ön-
kormányzati képviselı. 

11 éve a Városgond-
nokság vezetıje. Városunk, mint az országunk is,  

nehéz négy év elıtt áll. Komoly és nehéz felada-
tok várnak az új képviselıkre. Ezért olyan embe-

rekre lesz szükség, akik stabil erkölcsi alapokon 
állnak, nemcsak véleményük, hanem javaslataik 

is vannak. Olyan emberekre lesz szükség, akik a 

Nemzeti összefogás szellemében, a lehetıségek 
legjobb kihasználásával, készek együtt mőködni 

városunk érdekében. Én ezt kínálom önöknek. 

Kérem, szavazzanak rám! 

Angol nyelvtanfolyam a Tápiószelei Mővelıdési 
Házban 2010-2011. tanévben   

2010 szeptember 20-tól folytatódnak a tavalyi tanév tanfo-
lyamai, illetve igény szerint új csoportok is indulnak. A taní-
tás ideje: heti egyszer 2 óra hétköznap este 18.00-19:30 
vagy szombaton 14:30-16:00 
Új tanulók jelentkezését várjuk, akik csatlakozhatnak a 
tavalyi csoportokhoz, illetve megfelelı számú jelentkezı 
esetén új csoportot is indítunk. A tanulói létszám csoporton-
ként: 4-8 fı. Tananyag: Headway tankönyvek (Beginner, 
Elementary, Pre-Intermediate) 
Tanfolyami díjak: 
A tanév során 3 x 3 hónapra kell befizetni: 
1.periódus – szeptember 20. – december 18.           
(13x2 óra) – 15500,- 
2.periódus – január 3. – március 26. (12x2 óra) – 14000,- 
periódus – március 28. – június 18. (12x2 óra) - 14000,- 
Érdeklıdni és jelentkezni lehet Garda Éva angol nyelvta-
nárnál (06 30 452 5949).Régi tanulóinkat szeptember 20-tól 
a megszokott idıben és helyen várjuk.  
Kötetlen beszélgetésre várjuk az angolul tanulókat a már 
korábbi években megismert angol tanárnıvel: 
 Margaret Lancasterrel Chorleyból (Manchester,) 
Ideje: 2010 szeptember 7. (kedd) 17.30 
Helye: Tápiószelei Mővelıdési Ház  
Mindenkit szeretttel várunk, aki szívesen hallgatja a szép 
angol beszédet és aktivan is részt szeretne venni a társalgás-
ban! 

FIZETETT HIRDETÉSEK 






