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KRÓNIKA 
A júliusi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. 

Július 12-én az ÖKOVÍZ képviselıjével tárgyaltunk 
egy építési törmelék lerakó (Vásártér) létesítésérıl. 

Július 13-án a nagykátai Rendırség egyeztetésre hív-
ta a Város Gondnokság vezetıjét az eltulajdonított fő-
nyírótraktor ügyében. Az Önkormányzatunk az egyez-
tetésben NEM kívánt részt venni, így az ügy az ügyész-
ségre került. Az egyeztetést megelızı kihallgatáson 
Makai András beismerı vallomást tett. 

Július 13-án Tisztújító Sportközgyőlés lett volna, de a 
tagság fele sem jelent meg, így augusztus 2-ára halasz-
tották a megismételt közgyőlést. 

A TSE elnöke Jónás István lett. Tagok: Ménesi József, 
Varga József, Kiszel Zsófia és Balogh József. 

A TSE elıtt komoly feladatok állnak, mőködését a 
törvényi változások miatt új formában kell folytatnia. 

Július 16-án III. Tuning Fesztivál került megrende-
zésre a Népkertben, a focipályán pedig térségi roma 
sportnap volt. 

Július 19-én a patika beruházást végzı cég átalakulás 
utáni új képviselıivel tárgyaltunk. A nyitást ıszre terve-
zik. 

Július 25-én rendkívüli Testületi ülés volt, ahol a Pol-
gármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázatának 
kivitelezésérıl történt döntés. 

Július 30-án a CG Electric Systems Hungary Zrt., te-
lepülésünk legnagyobb foglalkoztatója tartott családi 
napot. 

Augusztus 5-6-7-én a hagyományos motoros találko-
zó zajlott a Népkertben. 

Augusztus 6-án a Bizalom Klub tartotta találkozóját a 
mővelıdési házban. 

Augusztus 13-án a Mozgáskorlátozottak Klubjának 
találkozója szintén a mővelıdési házban került megren-
dezésre. 

 
Kovács Ferenc 

A HÍR IGAZ… 

Az év elején benyújtott pályázatunk sikere alap-
ján megkezdıdött a Polgármesteri Hivatal akadály-
mentesítése. Minden iroda elérhetıvé válik a rok-
kant kocsis polgártársaink ügyintézése számára is. 
Az épületbe jutáshoz a hátsó bejárat mellett lift kerül 
kialakításra. A munkálatok december 15-éig befeje-
zıdnek, de addig az ügyintézésben lehetnek nehéz-
ségek az átépítés miatt. 

Megértésüket elıre is köszönjük! 
Az átalakítás több mint 30 millió Ft-ba kerül, de 

ennek 95 %-a támogatási összeg! 
Kovács Ferenc 

polgármester 

MEGKEZDİDÖTT A POLGÁRMESTERI 
HIVATAL AKADÁLYMENTESÍTÉSE 

Nagyon régi, szakállas vicc: „Elterjedt az országban, 
hogy: Moszkvában Volgákat osztogatnak!” A Magyar 
Távirati Iroda közleményt adott ki: 
•A hír igaz, de nem Moszkvában, hanem Leningrádban! 
•A hír igaz, de nem Volgákat, hanem Moszkvicsokat! 
•A hír igaz, de nem osztogatnak, hanem fosztogatnak! 
 

Szülıföldünk-Tápiószele, 2011. július, 4. oldal, 
„Példátlan történet” címő irományából idézem: 

„…az önkormányzat Bőnmegelızési és Közrendvé-
delmi Bizottságának elnöke Vona Ferenc szódavi-
zes.” (Remélem, nem számolnak fel reklámköltséget.) 
•A hír igaz, bizottsági tag vagyok, de soha nem voltam 
tagja sem ilyen, sem hasonló nevő bizottságnak! 
•A hír igaz, bizottsági elnök vagyok, de a Közmővelı-
dési és Ügyrendi Bizottságban. 
•A hír igaz, vannak bizottságaink, de Tápiószele Ön-
kormányzatának ilyen nevő bizottsága nincs! (MT 
„hívık”, meg lehet nézni az Interneten!) 

 
Tisztelt Olvasók! „A stílus, maga az ember!” Ez egy 

ilyen szellemiség. „Kevés igazság, sok hazugság.” Ez 
jellemzi évek óta. Szinte hihetetlen, hogy néhányan 
még mindig hisznek neki. EMBEREK, VIGYÁZZA-
NAK! 

Aki ezek után azt gondolja, hogy MT irománya sze-
menszedett hazugság, az téved, hiszen a hírbıl annyi 
igaz, Tápiószelén van: 

Vona Ferenc  
szódavizes. 

Tisztelettel megköszönöm, hogy Önök bizalmat 
szavaztak nekem és én, Makai András Tápiószele Vá-
ros önkormányzati képviselıje lehettem. Azt hiszen, 
az elmúlt két ciklusban Önöket és Tápiószele érdekeit 
képviseltem. Sajnos igaz, hibát követtem el, melynek a 
következménye az lett, hogy a munkahelyemet, a Vá-
ros Gondnokságát ott kellett hagynom. Emberek va-
gyunk és hozhatunk rossz döntéseket, sajnos én rossz 
döntést hoztam, de ennek vállalom a következménye-
it. 

Kérem Önöket, hogy mint képviselıre, a jövıben is 
számítsanak munkámra, szeretném az Önök érdekeit 
képviselni, hiszen ennyivel tartozom a tápiószelei em-
bereknek! 

Makai András 

TISZTELT VÁLASZTÓK! 
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a helyi 
adók (gépjármőadó, magánszemélyek kommunális 
adója, iparőzési adó, építményadó) II. félévi fizetési ha-
tárideje 2011. szeptember 15.  Az adófizetık folyamato-
san kapják meg az értesítést és a csekkeket. 

Felhívjuk a lakóingatlanok, telkek tulajdonosait, hogy 
ingatlanuk helyi adó hatálya alá tartozik. 

A változások (pld. lakás, telek értékesítése vagy vá-
sárlása esetén, lakás vagy egyéb építmény használatba 
vétele esetén, vállalkozás megkezdése vagy megszőnése 
esetén, építmény alapterületének változása esetén, stb.) 
bejelentését folyamatosan várjuk: e változások bekövet-
kezését követı 15 napon belül köteles az adózó teljesíte-
ni a bejelentést. 

Ha az ingatlan eladásra kerül, akkor kérjük az adás-
vételi szerzıdést ügyfélfogadási napon behozni, vagy 
másolatban levélben, faxon megküldeni szíveskedjenek 
az adóztatás megszüntetése érdekében. A régi tulajdo-
nos adófizetési kötelezettsége az eladást követı év utol-
só napján szőnik meg, az új tulajdonos adófizetési köte-
lezettsége pedig a vásárlást követı év elsı napján kelet-

kezik. 
Az adóbevallás elmulasztása, változás bejelentésének 

elmulasztása bírsággal jár ! 
Az adóbevalláshoz szükséges nyomtatványokat a 

Polgármesteri Hivatal adóigazgatási feladatokat ellátó 
ügyintézıi biztosítanak az érintetteknek, az adóbevallá-
sokat, változás bejelentéseket is e kollégáknál kell be-
nyújtani, akikhez kérdéseikkel is fordulhatnak, vala-
mint az egyes helyi adók esetében igénybe vehetı adó-
kedvezményekrıl és mentességekrıl is tájékoztatást 
kaphatnak az érdeklıdık. 

A korábbi tájékoztatásnak megfelelıen adóhátralé-
kok behajtását folyamatosan végezzük: az egy évet 
meghaladó gépjármőadó hátralék esetében kezdemé-
nyezzük a gépjármővek forgalomból való kivonását az 
Okmányirodánál, egyéb hátralék esetében, így magán-
személyek esetében letiltást kezdeményezve, míg vállal-
kozók esetében inkasszót benyújtva  hajtjuk be a kintlé-
vıséget. Eredménytelenség esetén bírósági végrehajtó 
megbízására is sor kerül (ez esetben a végrehajtás költ-
ségeit is az adós fizeti). 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ADÓZÁSRÓL 

PARLAGFŐMENTESÍTÉS 
 

Felhívjuk az ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy a parlagfőmentesítés ellenır-

zése megkezdıdött. Kérjük, hogy az ingatlanok parlagfő és gyommentesítésérıl 

szíveskedjenek folyamatosan gondoskodni a szankciók elkerülése érdekében. Az 

Önkormányzati Híradó 2011. júniusi számában a parlagfő elleni védekezés sza-

bályairól részletes tájékoztató jelent meg.  

2011. augusztus 1-tıl változtak az avar és kerti hulla-
dék égetésének szabályai. 

A zöldhulladék április 15-tıl november 15-ig 2 he-
tente a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft által minden 
háztartáshoz eljuttatott Hírlevél szerint elszállításra 

kerül. Az elszállítás miatt jelentısen csökken a hulladék 
mennyisége, amit égetéssel lehet megsemmisíteni. 

Avar és kerti hulladék égetése március 15. és április 
30. valamint október 1. és november 30. közötti idıszak-

ban szombaton 9.00 – 16.00 óra között megengedett. 
 
Szabálysértést követ el és 30.000,- forintig terjedı 

pénzbírsággal sújtható, aki a fentiektıl eltérı módon, 

helyen és idıben éget avart és kerti hulladékot. 
Avarnak minısül a fák, cserjék lehullott lombja, kerti 

hulladéknak pedig minden hasznosításra alkalmatlan 
növényi maradvány (fő, gyom, gally, levél, nyesedék, 

gyökérmaradvány, elszáradt növény, gyümölcs). Egyéb 

hulladék égetése tilos! Nyílt téren csak kiskerti hulla-
dékot lehet égetni. Az avarral és kerti hulladékkal 

együtt kommunális, illetve ipari eredető hulladék, 

valamint egyéb veszélyes hulladék nem égethetı! 
A helyi rendelet teljes terjedelmében a 

www.tapioszele.hu honlapon olvasható. 
Tóth Julianna  

jegyzı 

AZ AVARÉGETÉS HELYI SZABÁLYAI VÁLTOZTAK! 
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VÁLTOZOTT A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYE 

A 102/2011. (VI. 29.) Korm. rende-
lettel (továbbiakban: rendelet), mely 
2011. július 2. óta hatályos, változott a 
súlyos mozgáskorlátozott személyek 
közlekedési kedvezménye. 

Az alábbiakban ismertetjük az új 
szabályozást, mely jelentıs változást 
jelent a súlyos mozgáskorlátozottak 
számára. Az alábbiakban a változás 
leglényegesebb részeit emeljük ki. 
Részletes tájékoztatást Mózes Dóra 
ügyintézı ad, aki kérelem nyomtat-
ványt is biztosít, illetve a kérelem 
n y o m t a t v á n y  l e t ö l t h e t ı  a 
www .tap io sze le .h u h onla pró l 
(Nyomtatványok címszó alatt). 

A személygépkocsi szerzési támo-
gatás  

a) a közúti jármővek mőszaki meg-
vizsgálásáról szóló rendelet értelmé-
ben új jármőnek minısülı személy-
gépkocsi, vagy 

b) a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély speciális igényeinek megfelelı 
mőszaki feltételekkel rendelkezı, új-
nak nem minısülı, de legfeljebb négy 
éve forgalomba helyezett személygép-
kocsi, vagy 

c) segédmotoros kerékpárnak minı-
sülı, három- vagy négykerekő jármő, 
vagy 

d) jármőnek nem minısülı, sík 
úton önerejébıl 10 km/óra sebesség-
nél gyorsabban haladni nem képes 
gépi meghajtású kerekesszék szerzésé-
re felhasználható, a vételár megtéríté-
séhez nyújtott hozzájárulás. 

A c)-d) pontja szerinti esetben vétel-
árnak a társadalombiztosítási támoga-
tással csökkentett vételár minısül. 

A személygépkocsi szerzési támo-
gatás mértéke  

a) a) pont szerinti esetben 900 000 fo-
rint, 

b) a b)-d) pontja szerinti esetben a 
vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 forint. 

A személygépkocsi átalakítási tá-
mogatás a személygépkocsinak 

a) a vezetés feltételeként külön jog-
szabály alapján elıírt automata sebes-
ségváltóval, vagy más segédberende-
zéssel történı felszereléséhez, átalakí-
tásához, vagy 

b) a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély szállítását lehetıvé tevı átalakí-
tásához, vagy a biztonságos szállítását 
szolgáló eszközzel való ellátásához 
nyújtott hozzájárulás. 

A személygépkocsi átalakítási tá-

mogatás mértéke az átalakítás költsé-
ge, de legfeljebb 90 000 forint. 

A közlekedési kedvezmény megál-
lapításánál elınyben kell részesíteni 
azt a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mélyt, aki 

a) keresı tevékenységet folytat, 
b) tanulói, képzési jogviszonyban áll, 
c) 14 éven aluli gyermeket egyedül-

állóként nevel, vagy 
d) honvédelmi kötelezettség teljesí-

tése során, azzal összefüggésben vált 
súlyos mozgáskorlátozottá. 

A fentiek alá nem tartozó súlyos 
mozgáskorlátozott személy csak akkor 
részesíthetı közlekedési kedvezmény-
ben, ha valamennyi, elınyben részesí-
tendı és a jogszabályi feltételeknek 
megfelelı kérelem alapján megállapí-
tották a jogosultságot, és ez a keretszá-
mot nem merítette ki. 

A Kormány szociális hatóságként a 
területileg illetékes szociális és gyám-
hivatalt jelölte ki. A közlekedési ked-
vezmény iránti kérelmet a lakóhely 
szerint illetékes szociális és gyámhiva-
talnál (a továbbiakban: hivatal) min-
den év március 31-éig lehet benyújta-
ni. A kérelem benyújtása postai úton 
történik, a Pest Megyei Kormányhiva-
tal Szociális és Gyámhivatalához, 1141 
Budapest, Komócsy u. 17-19., 1576 
Budapest, Pf. 18. címre. 

E rendelet hatálybalépését követıen 
szerzési és átalakítási támogatás csak 
az e rendelet szerinti jogosultsági felté-
telekkel rendelkezı személynek adha-
tó. Az ezt megelızıen hozott, jogosult-
sági feltételek fennállását megállapító 
határozatokra tekintettel szerzési és 
átalakítási támogatás nem adható. A 
lakóhely vagy tartózkodási hely sze-
rint illetékes települési önkormányzat 
jegyzıje 

a) az e rendelet hatálybalépésekor 
elıtte folyamatban lévı, szerzési és 
átalakítási támogatásra való jogosult-
ság megállapítása iránti eljárást meg-
szünteti, 

b) a 2011. év folyamán hozott, szer-
zési, illetve átalakítási támogatásra 
való jogosultságot megállapító olyan 
határozatát, amely alapján még nem 
került sor utalvány ki bocsátására 
visszavonja,és ezzel egyidejőleg az 
ügyfelet tájékoztatja arról, hogy a ké-
relmét hova nyújthatja be, és ahhoz 
milyen dokumentumokat kell csatol-
nia, egyidejőleg a már benyújtott do-
kumentumokat visszaküldi. A már 

kiadott utalványok az érvényességük 
lejártáig, de legkésıbb 2011. december 
31-éig használhatók fel. 

2011. évben  
a) a szerzési, illetve átalakítási tá-

mogatás iránti kérelem benyújtásá-
nak határideje 2011. szeptember 15-e,  

b) a hivatal a jogosultságokról 2011. 
október 15-éig dönt. 

Az e rendelet hatálybalépését meg-
elızı napon hatályos, a közlekedési 
támogatásra vonatkozó szabályait 
2012. december 31-éig alkalmazni kell, 
azzal, hogy 

a) e rendelet hatálybalépését köve-
tıen új, a korábbi hatályos rendelet 
szerinti szakvélemény nem állítható 
ki, 

b) 2012. év során közlekedési támo-
gatás csak azoknak állapítható meg, 
akik olyan szakvéleménnyel rendel-
keznek, amely végleges állapotot, 
vagy a következı felülvizsgálat idı-
pontjaként a kérelem benyújtása utáni 
idıpontot jelöl meg. 

A már kiadott utalványok felhasz-
nálására az e rendelet hatálybalépését 
megelızı napon hatályos szabályait 
kell alkalmazni. 

A korábban hatályos jogszabály 
alapján kiadott, mozgáskorlátozottsá-
got megállapító jogerıs határozat, és 
orvosi szakvélemény a hatályossági 
idején belül, de legkésıbb 2011. de-
cember 31-éig felhasználható a más 
jogszabályban a súlyos mozgáskorlá-
tozott személyek közlekedési kedvez-
ményeirıl szóló kormányrendelet 
alapján megállapított, mozgáskorláto-
zottsághoz kapcsolódó jogosultságok 
és kedvezmények igazolására. 

A mozgásában korlátozott személy 
parkolási  igazolványáról szóló 
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 
alapján 

a) kiállított parkolási igazolványok 
az érvényességükön belül felhasznál-
hatók, 

b) a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mélyek közlekedési kedvezményeirıl 
szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rende-
let 2. és 3. számú melléklete szerinti 
orvosi szakvélemény parkolási igazol-
vány igénylésére és hatályának meg-
hosszabbítására a hatályossági idején 
belül, de legkésıbb 2011. december 
31-éig felhasználható. 

Tóth Julianna 
jegyzı 



Önkormányzati Híradó 

2011. augusztus 5 

István, Szent (Esztergom, 967 – 
977? – ? , 1038. aug. 15.): király 
(1000–1038). Géza fejedelem és 
Sarolt fia; Gizella bajor herceg-
nıvel 996 körül kötött házassá-
gából valószínőleg öt gyermek 
született, közülük csak Imre érte 
meg a nagykorúságot. István 
atyja halála után 997-ben vette át 
az uralkodást, 1000-ben koro-
názták meg a II. Szilveszter pá-
pa által III. Ottó császár jóváha-
gyásával küldött koronával. 

Uralkodása elején meg kellett törnie a törzsfıket, akik 
hatalmát és életét veszélyeztették (Somogyban rokonát, 
Koppányt, a Tisza–Maros–Körös vidékén Ajtonyt, Er-
délyben anyai nagybátyját, Gyulát).  

Harcai során a hozzá csatlakozó magyar elıkelıkön, 
pl. az Abákon kívül biztos támaszt jelentettek számára a 
külföldrıl (elsısorban Németországból) jött lovagok 
(Hunt, Pázmán, Vencelin, a Jákok ıse stb.). Segítségüket 
bıkező birtokadományokkal jutalmazta.  

A lázadó nemzetségek birtokainak egészét, a többie-
kének valószínőleg mintegy 2/3-át kisajátította, ezzel 
alapot teremtett állam- és egyházszervezı tevékenysé-
géhez. Az ország területét megyékre osztotta, ezek köz-
pontjában egy-egy várban székelt a megye élére kineve-
zett ispán. Emellett királyi uradalmakat is szervezett 
egy-egy udvarhely, kúria köré.  

Az államszervezéssel párhuzamosan haladt az egy-
ház szervezése. Tíz püspökséget, ill. érsekséget és több 

bencés apátságot (Pannonhalma, Bakonybél, Zalavár, 
Pécsvárad) alapított és látott el bıven birtokokkal és 
adományokkal. Az egyes püspökségeken belül nagyjá-
ban egy-egy megye papsága tartozott az esperes alá. 
Törvényben rendelte el, hogy a termésbıl az egyháznak 
tizedet kell adni, s megengedte, hogy birtokaikat ma-
gánszemélyek is az egyházra hagyják.  

Minden 10 falu lakosságát templomépítésre kötelezte 
és elıírta a keresztény ünnepek megülését. Tevékenysé-
gének, törekvéseinek fontos emlékei ránk maradt két 
törvénykönyve és fiához, Imre herceghez szóló Intelme, 
bár ez utóbbi írás szerzısége vitatott.  

Országa területét több ízben kellett ellenséges táma-
dástól megvédenie, így besenyık, Boleslav lengyel ki-
rály és 1030-ban III. Konrád német császár ellen. Fiát és 
kiszemelt trónörökösét, Imre herceget 1031-ben vadá-
szaton halálos baleset érte. Ekkor nıvérének fiát, Pétert 
jelölte utódjává. A trónöröklésbıl kizárt, pogánysághoz 
szító unokatestvére, Vazul ezért merényletet kísérelt 
meg ellene. A merénylet meghiúsult, Vazult büntetés-
bıl megvakíttatták, fiait pedig számőzték.  

Istvánt Székesfehérváron temették el. 1083-ban avat-
ták szentté, Imre herceggel és Gellért püspökkel együtt. 
Szentté avatásakor jobbját külön ereklyetartóban he-
lyezték el, ezt ırzik jelenleg a budapesti Szent István-
bazilikában, római szarkofágból átfaragott kıkoporsóját 
Székesfehérvárott. A fehérvári templom részére Gizella 
által készített miseruha a késıbbi királyok koronázási 
palástja lett. 

Forrás: internet 
Urbán Mária 

I. SZENT ISTVÁN, AZ ÁLLAMALAPÍTÓ 

14:00 – 18:00 - Játszóház 
 népi játszóház, aszfaltrajz, gyöngyfőzés,  
 színezés, babakészítés 
 
15:00 - MESEORSZÁG címmel,  
  babakiállítás megnyitó 
 a mővelıdési ház nagytermében 
 Horváth Ingrid, szolnoki győjtı babái 
 
15:30 - bábszínházi elıadás 
 Sivatagi show – A Szegedi Miniszínház  
 elıadásában 
 
16:30 - Az új kenyér ünnepe 
 A szentelt kenyér ünnepi menettel érkezik a  
 katolikus templomból a helyszínre, 
 Raffael Eszter verset mond 

 Katonadalok hangzanak el a  
 Borostyán Nyugdíjas Klub elıadásában. 
 SZTÁRVENDÉG: KRIZBAI TECA 
 
17:45 -Honey Dance School táncbemutatója (1. rész) 
 Bemutató ugrálókötéllel, tápiószelei fiatalok  
 közremőködésével.  
 
18:30 -Honey Dance School táncbemutatója (2. rész) 
 
19:00 A nagykátai Tápiómente Táncegyüttes 
 külföldi vendégeinek bemutatója. 
 
21:00 - TŐZIJÁTÉK A SPORTPÁLYÁN 
 

Egész nap, büfé a rendezvénysátorban!  
Mindenkit szeretettel várunk! 

SZENT ISTVÁN NAPI SOKADALOM 

2011. augusztus 20. 
Simonffy Kálmán Mővelıdési Ház, Tápiószele 
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A VÁROS NAPJÁN TALÁLKOZHATUNK VELÜK: A PATONAI EGYÜTTES 
A Patonai együttest 2005-ben három testvér alakította 
azon nem titkolt szándékkal, hogy a magyar népzenei 
anyanyelvet tovább ırizze. 
Az együttes tagjai: 
Patonai Gábor: nagybıgı, citera 

Patonai Álmos: hegedő, tambura 

Patonai Bátor: kontra, tamburabrácsa, tekerı 

Patonai Gábor: 1992. március 14-én született. 8 éves 
korában kezdett a hangszerekkel megismerkedni, cite-
rázni tanult az Óbudai Népzene Iskolában. 5 éve nagy-
bıgızik. 
Eredményei: 2002. III. Országos Népzenei verseny, 
döntı, Nívó díj 

2004. III. kerületi Népdaléneklési verseny arany minı-
sítés 

2004. Fıvárosi Népdaléneklési verseny, ezüst minısí-
tés 

2005. IV. Országos Népzene verseny dicséret 

2007. Közép-magyarországi Népdaléneklési és Népze-
nei verseny, ezüst minısítés 

2008. V. Országos Népzenei verseny, döntı, kiemelt 
nívó díj 

Patonai Álmos: 1993. július 19-én született. Hangszeres 
tanulmányait az Óbudai Népzene iskolában kezdte 
nagybıgı és hegedő szakon. Érdeklıdése a tambura 
iránt 3 évvel ezelıtt kezdıdött. 
Eredményei: 2002. III. Országos Népzenei verseny, 
döntı kiemelt nívó díj 

Patonai Bátor: 1995. január 3-án született. Az Óbudai 
Népzene Iskolának már egészen kicsi (5 éves) kora óta 
diákja. 2000-ben kezdte a tekerı tanulást. A kontra tan-
szakra 2002-ben iratkozott be. Két éve pedig a tambu-
rabrácsa tanszak óráit is látogatja. 
Eredményei: 2004. VI. Országos Tekerıs szólisták ver-
senye ezüst minısítés 

2005. IV. Országos Népzenei verseny, döntı nívó díj 

2005. VII, Országos Tekerıs Találkozó nívó díj 

2006. VIII. Országos Tekerıs Találkozó kiemelt nívó díj 

2008. V. Országos Népzenei verseny kiemelt nívó díj 

2009. XI. Országos Tekerıs Találkozó kiemelt nívó díj 

2011. VI. Országos Népzenei verseny, döntı I. helyezés 

A zenekar külföldi útjai 
2006. Anglia (a Csillagszemő Néptánc együttessel) 

2009. Lengyelország (a Kincsı Néptánc együttessel) 

2011. Lengyelország (Mezıgazdasági és Vidékfejleszté-
si Minisztérium felkérésére, a FATOSZ szervezésében) 

CD felvételek: 
„Óbudai hegyek alatt…” (az Óbudai Népzene Iskola 
növendékeinek elıadói lemeze)  

„Az Angyalok zengenek", karácsonyi CD (az Óbudai 
Népzene Iskola növendékeinek elıadói lemeze) 

A Patonai Együttesnek tápiószelei vonatkozása is 
van, hiszen nagymamájuk a sokunk által ismert 
Pálinkásné Berzsényi Kati.  

Urbán Mária 

A mővelıdési ház különleges kiállítással vár mindenkit 
2011. augusztus 20-án 15 órától. 

Horváth Ingrid győjteményét élethő mővészbabák alkot-
ják, amelyeket fıleg győjtıktıl, illetve külföldrıl szerzett be. 
Magyarországon igen nehéz ilyen babákra szert tenni. A 
kiállítást 70-80%-ban sorszámmal ellátott limitált darabok 
alkotják, általában porcelánból és vinilbıl készülnek. Vannak 
köztük korabeli ruházatú porcelánok, mesebeli tündérek, nép-
viseleti, játék-, és gyermekbabák, valamint pici, aprólékosan 
kidolgozott kerámiababák. 

A győjtemény különlegességei az egyedi, élethő csecsemı 
babák. Ezeknek az elkészítése rengeteg energiát és odafigye-

lést igényel, hisz kézzel festett a test, és szálanként tőzött 
hajjal, üvegszemmel rendelkeznek. A kiállításon megtekint-
hetık Horváth Ingrid saját készítéső babái is. 

A kiállítás rendkívül nagy közönségsikernek örvend, hi-
szen a gyönyörő babák témák köré csoportosítva jelennek 
meg. A 220 db baba különféle jelenetekben elevenedik meg, 
figyelembe véve Szent István Napját is... 

Szeretettel várjuk az érdeklıdı látogatókat az au-
gusztus 20-án 15 órakor nyíló kiállításon, amikortól a 
mővelıdési ház nagyterme augusztus 28-ig MESEOR-
SZÁGGÁ változik. 

Urbán Mária 

BABAKIÁLLÍTÁS – AUGUSZTUS 20 –án 

2011 szeptember 19-tıl folytatódnak az angol nyelv-
tanfolyamok, illetve igény szerint új csoport is indul. 
A tanítás ideje: heti egyszer 2 óra hétköznap este 
18.00-19.30 vagy szombaton 14.30-16.00. A tanulói 
létszám csoportonként: 4-8 fı. Tanfolyami díjak: 

 
A tanév során 3 x 3 hónapra kell befizetni: 

1. periódus – szeptember 19. – december 17.(13x2 óra) – 15 600,-  
2. periódus – január 2. – március 31. (13x2 óra) – 15 600,- 
3. periódus – április 2. – június 16. (11x2 óra) - 13 200,- 

 
Várjuk régi és új tanulók jelentkezését!  

Érdeklıdni és jelentkezni lehet  
Garda Éva angol nyelvtanárnál (06 30 452 5949). 

Angol nyelvtanfolyam a Tápiószelei  
Mővelıdési Házban  
2011-2012. tanévben  
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VÁR OS NA PJ A –  VI I .  EXP O 
A kistérség bemutatkozik: MAGYAR áruk vására 

2011. szeptember 9-11. Tápiószele  
SZEPTEMBER 9. PÉNTEK 

14:00 A VII. Kistérségi EXPO-t megnyitja: Kovács Ferenc polgármester 
17:00 Az 50 évvel ezelıtti házasságot kötött párok köszöntése, 
 a Polgármesteri Hivatal dísztermében 
19:00-21:00 Népszerő dallamok a nagykátai fúvószenekar elıadásában 
21:00 LUMA BEAMERZ csoport produkciója, Fényjáték a farmosi úti iskola udvarán  

A VÁROS NAPJA: SZEPTEMBER 10. SZOMBAT 
8:00 FİZİVERSENY bableves, babételek készítése 
9:00 12:00 Mozdulj Szele! kerékpártúra, kispályás foci,sorversenyek gyerekeknek  
10:00 Csiri-biri együttes, zenés mősor gyerekeknek  
11:00 -11:30 Zumbázzunk együtt! 
11:30-12:00 Karate bemutató a ceglédi ASHIHARA bemutatója 
12:00 Jó ebédhez szól a nóta  
13:00 Fızıverseny és a sportversenyek eredményhirdetése 
13:30 Katonadalok a Borostyán Nyugdíjas Klub elıadásában, 
13:30 A Blaskovich János Általános Iskola néptánccsoportja 
14:00 Népzenei mősor: A Patonai együttes autentikus népzenét játszik 
15:00 HDS tánccsoport bemutatója, 
15:30 Csicserke Óvoda mősora 
16:00 Zumba bemutató 
16:30 A Blaskovich János Általános Iskola aerobik csoportjának bemutatója 
17:00 A Tezt Mővészeti Iskola táncbemutatója. 
17:30-18:30 Tápiógyörgyei fúvósok retro zenekarának mősora.  

20:00  EDDA K O NCERT A NÉPK ERTBEN   
/Kapunyitás 19:00/ A koncertre a jegyek: 

2011. augusztus 1-jétıl szeptember 9-ig, elıvételben 1500 Ft-ért kaphatók, 
a koncert napján jegyek a helyszínen válthatók 2500 Ft-ért.  

SZEPTEMBER 11. VASÁRNAP 
10:00 Búcsúi ünnepi szentmise 
11:00 Vetítéssel egybekötött elıadás a méhészetrıl, 
14:00 Tombolahúzás, a nyeremények a kiállítók által felajánlott ajándéktárgyak 
15:00 A Kistérségi EXPO zárása 

Az expo nyitvatartási ideje: 2011. szeptember 9-11. 

péntek: 14 :00 -19:00  |  szombaton: 10:00 -18:00  

vasárnap: 10:00 -15:00 
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FELHÍVÁS! 
A II. Város Napján szeretnénk köszönteni az 50 év-

vel ezelıtt házasságot kötött párokat! 
KÉREM, JELEZZÉK, HA ISMERİSEIK KÖ-
ZÖTT ÉLNEK OLYAN PÁROK, AKIK 1961-

BEN HÁZASODTAK ÉS MOST TÁPIÓSZELÉN 
ÉLNEK! 

TELEFONSZÁM: 06 53 381-232 VAGY SZEMÉ-
LYESEN, A TÁPIÓSZELEI MŐVELİDÉSI 

HÁZBAN.  
Az elmúlt évhez hasonlóan a Város Napján délelıtt 

szeretnénk megrendezni a MOZDULJ SZELE! címet 
viselı sportdélelıttöt. Az egészségünk megóvásához, a 
jó közérzet megtartásához nélkülözhetetlen a mozgás! 

Kerékpártúrát indítunk az Agrobotanikai Intézet-
hez, a mővelıdési háztól 9 órakor indul a túra. 

Bemutatót tart Sándor Nóri zumba oktató, ki lehet 
próbálni az új divatot, a zenére való dinamikus moz-
gást. 

Karate bemutatóra kerül sor a délelıtt folyamán.  
Kérünk minden labdarúgást szeretı férfit vagy 

nıt, hogy szervezzen csapatot, hogy kispályás labda-
rúgótornát tudjunk rendezni! 

A csapatok jelentkezését  

2011. szeptember 8-ig várjuk, 

a 06 53 381-232 telefonszámon,  

vagy személyesen .a tápiószelei mővelıdési házban! 
 

 
Hagyományteremtı céllal rendeztük meg az elsı 

Város Napján a Szelei bableves – babgulyás fızıver-
senyt, a rossz idı ellenére is többen fıztek ízletes bab-
ételeket, amelyet szakértı zsőri értékelt. 

 
Fızıversenyünkre ebben az évben is várjuk a csa-

patok, családok, klubok, baráti társaságok, munkahe-
lyi közösségek jelentkezését, a fent említett telefon-
számon vagy a mővelıdési házban 2011. szeptember 
8-ig! 

 
A ’70-es, ’80-as években Tápiószele vendéglátását az 

akkor népszerő Fehér Akác vendéglı reprezentálta. Az 
étlapján szereplı ételek közül legkedveltebb fogás a 
„szelei bableves” volt. 

Ezt a gasztronómiai élményt szeretné felidézni és 
hagyománnyá tenni a Simonffy Kálmán Mővelıdési 
Ház. 

 
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy ha 

kisvállalkozóként, ıstermelıként, győjtıként, kéz-
mővesként szeretne kiállítani, bemutatkozni a Kis-
térségi Expon, amelyet a Város Napjával egy idıben 
rendezünk / 2011. szeptember 09-11-ig/ jelentkezését 
várjuk a mővelıdési ház telefonszámán, email címén 
vagy személyesen. 

Urbán Mária 

A tápiószelei Erdélyi-Magyarok Klubja szeretettel meghívja Önt,  
a tápiószelei Simonffy Kálmán Mővelıdési Házba,  

Tápiószele, Posta út 2. 
 

2011. szeptember 17-én 14 órakor 
 

 „A Magyar Szent Korona Képekben”címő kiállítás megnyitójára. 
  

A Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem millenniumi emlékkiállításának képeit  
Szelényi Károly készítette. A fotók különleges eljárással készültek /Ciba-Chrom/, 

 így a valóságnak megfelelı színeket láthatunk a képeken. 
 

A kiállítást megnyitja: Szentpétery István, koronaır  
Közremőködik: Kıszegi Violetta és Kıszegi Noémi 

 
16:00 Nemzet, nép, tömeg, fogyasztó. Szakrális – Magyarország, Polgári – Magyarország. 

 
DR. PAP LAJOS, SZÍVSEBÉSZ PROFESSZOR ELİADÁSA 

ERDÉLYI NAP–NEMZETI NAP 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A Blaskovich Múzeum Baráti Köre pályázatot hirdet a Liszt Ferenc em-

lékév alkalmából. Elsısorban a Tápió-vidéken élı, múzeumunk vendégkö-
rébe tartozó, zenei érdeklıdéső felnıttek és diákok részvételére számítunk. 

Témák: 
• Találkozásom Liszt Ferenc zenéjével 
• A Liszt Ferenc Emlékév eseményei életemben  

A pályázat terjedelme a két gépelt oldalt lehetıleg ne haladja meg! 
 

Beadási határideje: 2011. szeptember 10. 
Beküldési cím: Blaskovich Múzeum Baráti Köre 2766 Tápiószele, Múzeum út 13. 
   vagy E-mail: szelemuzeumbarat@freemail.hu 

 
A legsikerültebb írások beküldıit kiadványainkkal jutalmazzuk, valamint írásukat felol-

vashatják emlékhangversenyünkön. A Mester és tanítványai címő rendezvényünket, 2011. 
október 8-án 15 órára szervezzük a Viczián-villába, ahol Liszt Ferenc mőveit Belényi Zsu-
zsanna hegedőmővész, a Magyar Állami Operaház mővésze és Ács Ferenc csellómővész, a 
MÁV Szimfonikus Zenekar és vonósnégyes tagjának elıadásában hallhatjuk. 

Kérjük, amennyiben elnyerte tetszését felhívásunk, vegyen részt pályázatunkon!  
A rendezvény a Liszt Emlékév 2011 jegyében  

a Nemzeti Évfordulók Titkársága pályázati támogatásával valósul meg. 

A tápiószelei Blaskovich Múzeum Baráti Köre a PMMI- Blaskovich Múzeummal közösen  

ismét megszervezi történeti játszóházát a Kulturális Örökség Napokon. 
 
Idıpont: SZEPTEMBER 19. vasárnap 14- 17 óra 
 
Helyszín: Blaskovich Múzeum, Tápiószele, Múzeum út 13. 
 
Téma: A felemelı évszázad - Liszt és kora címő történeti játszóház. 

 

E programmal célunk Liszt Ferenc és koráról szóló ismeretek játékos, kézmőves tevékeny-

séggel egybekötött bıvítése, kreativitás fejlesztése.  

A programban gyerekek ingyenesen vehetnek részt.  

Kérjük éljenek azzal a lehetıséggel, hogy a térítésmentes múzeumpedagógiai foglalkozás le-

hetısége lesz a Blaskovich Múzeum, és hozzák el gyermekeiket!  

(Ilyen program részvételi költsége a fıvárosi múzeumokban 600-1000 Ft/diák plusz az utazás.) 

A játszóház a Liszt Emlékév 2011 jegyében a Nemzeti Évfordulók Titkársága pályázati támo-

gatásával valósul meg. 
Gócsáné Móró Csilla 

TÖRTÉNETI JÁTSZÓHÁZ 
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A Blaskovich Múzeum idıszaki kiállító termében 
december elsejéig tekinthetı meg a Hagyományok di-
csérete címő kiállítás, ahol a  Tápió-vidék néhány jel-
legzetes népviseletét láthatják az érdeklıdık. 

Ennek a tájegységnek az öltözete nem tartozik az 
országosan jól ismert, kiemelkedıen gazdag díszítéső-
ek közé, mégis fontos számunkra az elıdeink iránti 
tiszteletbıl. 

Az öltözet kifejezte viselıjének társadalmi, etnikai 
hovatartozását, rangját, gazdagságát, életkorát. (Hogy 
ki mit vehetett fel azt a 16. századtól törvény is meg-
szabta.) 

A népviseleteket házilag elıállított alapanyagból, 
kenderbıl, kézzel fonták, szıtték, varrták. Az ünnepi 
viselethez az anyagot fehérítették, a hétköznapit nem. 
A bábukon eredeti öltözeteket figyelhetnek meg, ame-
lyeket családtagok, győjtık kölcsönöztek nekünk. Ezek 
alapanyaga kiegészül a vásárokon beszerezhetı pa-
mut, pamutvászon, posztó, selyem, brokát, bársony és 
kékfestı kelmékkel. 

Kiállításunk ötletgazdája Terék József, fiatal zenész, 
aki népdalokat győjtött a falvakban, és a dalkincsek 
mellett rátalált a féltve ırzött viseletekre is. 

Lakodalmi menetbe álmodta Gócsáné Móró Csilla 
igazgatóasszony a ruhákat bemutató bábukat. A fala-
kon régi képekrıl készült nagyításokat láthatnak. Az 

interaktív sarokban paraván és néhány ruhadarab áll 
rendelkezésükre, beöltözhetnek, fényképet készíthet-
nek a látogatók. A kiállítás szakmai rendezıje Baksa 
Brigitta, segítıi pedig a ruhák tulajdonosai. 

A bejárattól balra, a dobogón, a tápiószelei 
„vendéglátók” ünnepi fekete-fehér öltözetben várják a 
lakodalmi sereget. Egyszerő ruhadarabjaik közül emlí-
tést érdemel a baloldali székre terített rojtos vállkendı, 
az álló asszonyon látható berliner kendı, amit még a 
kilencszázas években is viseltek kabát helyett a nık. (A 
nevébıl is következtethetı, hogy német eredető ruha-
darab.) Az idısebbek feketét hordtak, a fiatalok, a 
gyapjú nyers színét meghagyva, drappot. A férfiak 
ünnep lévén, a posztóból készült csizmanadrághoz 
(priccses nadrág) fekete csizmát húztak. 

 A jobboldali széken néhány úri ruhadarab látható, 
hímzett fehér féketı, fehér hímzett kendı, fekete bár-
sony és atlasz hímzett fejkendı, és fényes, atlaszse-
lyem, vatelinnal bélelt, gyöngyökkel kivarrt nıi kiska-
bát, a buda. 

A többi ruhadarabot is megismerheti, ha megtekinti 
a tápiószelei múzeum idıszaki kiállítását, ahol Kóka, 
Mende, Sülysáp, Úri, Tápiószecsı, Tápiószentmárton, 
Farmos, Tápiószılıs viseletei láthatóak. 

 
Terék Mihályné 

ÖLTÖZETEK A TÁPIÓ-VIDÉKEN 
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Értesítem a Tisztelt Szülıket a tankönyvel-
látás rendjérıl: 

A Magyar Kormány rendelete alapján in-
gyenes tankönyveket biztosítunk a jogsza-
bály hatálya alá tarozóknak. Az erre jogosul-
tak az augusztusi családi pótlék, vagy a gyer-
mekvédelmi támogatást igazoló szelvényt 
hozzák magukkal! 

A tankönyvárusítás a Farmosi úti iskola 
épületében (aula) lesz.Tisztelettel kérjük a 
szülıket, hogy a lehetıségekhez mérten 

augusztus 25-én (csütörtök): 8.00-16.00 órá-
ig a készpénzzel fizetık jöjjenek! 

Az ingyenes tankönyvek osztása: 
augusztus 26-án (péntek): 8.00-16.00 óráig  
augusztus 27-én (szombat): 8.00-12.00 órá-

ig 
A tankönyvek és munkafüzetek árai a kö-

vetkezık: 

A feltüntetett árak tájékoztató jellegőek, a 
szállításig még változhatnak. 

A tanulók az elsı tanítási napon kapják 
meg az ingyenes füzetcsomagokat! 

 

A TANÉVNYITÓT A FARMOSI ÚTI ISKOLA 

UDVARÁN TARTJUK AUGUSZTUS 31-ÉN 

(SZERDA) 17.00 ÓRAKOR. 

(Elsı tanítási nap szeptember 01.) 

Kácsorné György Gabriella 

igazgató 

Osztály 
Tankönyvek és munka- 

füzetek ára 

1. évf. 10.030 Ft 

2. a, c évf. 10.020 Ft 

2. b évf. 8.745 Ft 

3. évf. 11.280 Ft 

4. évf. angol 13.070 Ft 

4. évf. német 11.830 Ft 

5. évf. angol 18.320 Ft 

6. évf. angol 19.490 Ft 

6. évf. német 18.100 Ft 

7. évf. angol 21.090 Ft 

8. évf. angol 20.915 Ft 

8. évf. német 17.505 Ft 

É R T E S Í T É S 

Köszönet a Csicserke Óvoda nevelıtestüle-
tének és dolgozóinak a gyermekek környe-
zettudatos szemléletének és magatartásá-
nak eredményes alakításáért, ami nélkül a  
„Zöld Óvoda” díjat  nem nyerhettük volna 
el, külön köszönet Balla Ferencné kolléga-
nınek, aki a pályázat szakszerő elkészítésé-
vel ehhez a magas szintő elismeréshez ju-
tatta intézményünket.  

Keszi Gyuláné  
óvodavezetı 

OVI HÍREK 

Tájékoztatjuk a javítóvizsgára váró-
kat, hogy a vizsgák augusztus 24-én 
(szerdán) 9.00 órakor lesznek a Szé-

chenyi úti iskolában. 

A Budakalász Gimnázium Tápiószele Tagin-

tézményében esti tagozaton végezheti, folytathat-

ja középiskolai tanulmányait minden olyan ta-

nulni, érettségizni szándékozó, aki már nem tan-

köteles. 

A 2011/2012-es tanévre  

az alábbi idıpontokon lehet beiratkozni: 

2011. augusztus 22-26. 10.00-17.00 között, 

2011. augusztus 29-tıl - szeptember 02-ig, 

10.00-17.00 között. 

Beiratkozás helye: Blaskovich János Általános 

Iskola 2766 Tápiószele, Széchenyi u. 20. 

A jelentkezés feltételeirıl bıvebb felvilágosítást 

a 06/30/816-4986-os telefonszámon kérhetnek. 
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A Család évének nyilvánította az idei esztendıt a Katolikus Egyház. A 

döntést az a szándék vezérelte, hogy felkeltsék az emberek szívében a szere-

tet és a felelısség érzését a társadalom legfontosabb intézménye, a család 

iránt. 

Család éve mondanivalója, felragyogtatni a család értékét, s tudatosítani, 

hogy a házasságon alapuló család nélkül a nemzet elenyészik, a gazdaság ösz-

szeomlik, a kultúra hanyatlik. 

A család, a felnıttek és gyermekek szentszövetsége. Gyermekünk a szemünk 

fénye, így hát óriási felelısség volt, de vállaltuk, hogy nyáron egy hetes tábort szervez a tápiószelei kisgyerme-

kek részére a katolikus egyház és a mővelıdési ház. Kármán János plébános úrral egyeztetve májustól kezdtük 

el a szervezést. 5-11 év közötti gyerekek vettek részt az 5 napig tartó programon. A szülık által befizetet részvé-

teli díj az étkezést fedezte, hiszen a foglalkozásokat, a gyermekfelügyeletet, a gyerekek ellátását önkéntesek vé-

gezték. Köszönjük a sok segítséget, amelyet kaptunk, a nevek felsorolására nem tudok vállalkozni, hiszen több 

mint 40 nevet kellene említenem, ık, akik hozzájárultak, a tábor sikeréhez. Néhány nevet azonban kiemelnék, 

akik az öt nap alatt áldozatos munkájukkal felejthetetlen élményhez jutattak 25 gyermeket. 

 

Samu Sándorné, Péter Irén, Szatmári Imréné, Dr. Szatmári Györgyi, Kármán János atya, Doktor 

Tiborné, Dobi Diána, Borsos Judit, Raffaelné Németh Erika, Faragó Sándor, Berényi Györgyné, 

Jovanovits Gyuláné, Nyitrai Pálné, Dinyés Istvánné, Kaszás-Barna Szabina,  

Katonáné Barna Zsuzsanna. 
Köszönöm a szülıknek a bizalmat! 

A péntek esti tábortőznél a gyerekek és a szülık megígértették velem, hogy jövıre két hetes tábort szervezünk. 

Urbán Mária 

EGY TÁBOR A SZERETET ÉS AZ EGYMÁSRA FIGYELÉS JEGYÉBEN 

2011. szeptember 11-én vasárnap 10 órakor tartja a tápiószelei katolikus egyháza Szőz Mária 
születésének tiszteletére szentelt templom búcsúját. 

Az ünnepi szentmisét Máté György szolnoki plébános mutatja be. 
Kármán János 

Plébániai kormányzó 

A KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI 
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Isten kegyelmébıl a korábbi 
évekhez hasonlóan a Tápiószele-
Tápiószılıs-Újszilvás és Farmosi 
Református Egyházközség szerve-
zésében idén július 4-tıl – 8-ig, hét-
fıtıl – péntekig került sor a nyári 
gyermek és ifjúsági hittan tábor 
megrendezésére a tápiószılısi Falu-
házban. 

Szám szerint 101 gyermekés ifjú 
vett részt ezen a héten, melybıl 13 
óvodás, 53 általános iskolás és 35 
középiskolás – egyetemista fiatal 
volt. A hetünk címe: TESTVÉRI 
SZERETET?!. Ehhez igyekeztünk 
alakítani minden kézmőves és 
egyéb programot is. Így délelıtt 5 
testvérpárról hallottunk, akik között 
volt pozitív és negatív példa is. 
Megtanultuk, hogy a testvéri, baráti 
kapcsolatokat nagyon megrontja a 
csúfolódás, az irigység, amelyek 
különösen is jellemzıek a gyerme-
kek között. De láttuk azt is, hogy 
Isten parancsának engedve még 
több, mint 20 éves harag is rendez-
hetı. Tanultunk a megbocsátás le-
hetıségérıl és szükségességérıl, 
hiszen ha mi kérjük és várjuk Isten 
bocsánatát a vétkeinkre, akkor ne-
künk is meg kell bocsátanunk az 
ellenünk vétkezıknek. Hallhattunk 
2 testvérpárról, akik együtt tudtak 
mőködni a jóban és végül arról, 
hogy lehet békességes egységben 
szolgálni az Úrnak. A bibliai taní-
tást sok éneklés elızte meg, s min-
dig volt  egy új ének, amelyet meg-
tanultunk és egy „aranymondás”, 
bibliai Ige, amelyet Isten aznap a 
szívünkre helyezett. A közös alka-
lom után a fiúk és lányok, külön 
korcsoportokra osztva mélyítették 
el a tanultakat. A délután folyamán 
a számos sportfoglalkozás mellett 
kézmőves foglalkozás is volt, ahol 
külön a lányok és fiúk finomságo-
kat, díszeket, népi játékokat készí-

tettek nem csak maguknak, hanem 
gondolva a testvéri szeretetre, egy-
másnak is. A nap a kicsiknek folyta-
tásos történet hallgatásával, a na-
gyoknak pedig személyes életbıl 
vett bizonyságtételekkel zárult. 
Programunkat egyik délután tájfu-
tás, másik délután íjászat színesítet-
te. 

Az ifjúság számára ugyanez a 
téma a nekik megfelelı szinten ke-
rült tanulmányozásra, meghívott 
környékbeli és határon túli lelké-
szek vezetésével. Csütörtök délután 
meglátogatott bennünket Dr. Szabó 
Károly fıorvos úr Szolnokról, aki a 
Gedeon Társaság munkatársaként 
minden gyermeknek hozott egy 
ajándék Újszövetséget. 

Péntek délután a szülıkkel, ér-
deklıdıkkel megtelt Faluházban 
került sor a táborzárásra, ahol a 
résztvevık ízelítıt kaptak a héten 
tanultakból és sor került a díjak ki-
osztására, valamint a holland test-
vérgyülekezet ajándékának átvéte-
lére is. 

A gyermekek lelki-szellemi építé-
se mellett igyekeztünk mindenféle 
testi jóval is ellátni ıket a napi há-
romszori étkezés alkalmával. Mind-
ezekrıl kb. 50 önkéntes felnıtt 
munkatárs gondoskodott. 

Szeretném külön is megköszönni 
Veres József  úrnak, Tápiószılıs 
Polgármesterének, Szegedi György 
Iskolaigazgató Úrnak, Tanács Edit 
Igazgató helyettes Asszonynak, 
Bezzeg Andrásnénak, a BARÁT-
SÁG Nyugdíjasklub vezetıjének és 
a klub tagjainak, Németh Árpádnak 
a Mővelıdési Ház vezetıjének, 
hogy rendelkezésünkre bocsátották 
a Faluház, iskolaépület és udvar, a 
nyugdíjasház és könyvtár épületét, 
ahol ennyi gyermek korosztályokra 
bontva tágasan és minden igényt 
kielégítve étkezhetett, játszhatott és 

tanulhatott. Köszönöm  az intéz-
ményben dolgozó adminisztratív, 
konyhai, takarító és mőszaki sze-
mélyzetnek, hogy segítségünkre 
voltak a gyermekek ellátásában. 
Hálás köszönetemet szeretném kife-
jezni Kovács Ferenc Tápiószele vá-
ros, Dr. Petrányi Csaba Újszilvás és 
Horváth László Farmos községek 
Polgármestereinek, hogy a gyerme-
kek ki- és beszállításához rendelke-
zésünkre bocsátották az Önkor-
mányzatok buszait sofıreivel 
együtt. Nagy hálával köszönöm 
Kiss Béláné pékmesternek, községi 
elöljárónak, hogy az egész heti pék-
árút ingyen biztosította számunkra, 
valamint Simon Gáborné volt iskola 
igazgató helyettesnek a gyümölcs 
adományát. Köszönöm Juhász Ist-
ván és Horváth Gyuláné szakácsok-
nak és a mellettük dolgozó, segítı 
gyülekezeti tagoknak a finoman 
elkészített ételeket. Köszönöm Gu-
lyás Gyula gondnok úrnak és felesé-
gének, valamint minden munkatár-
sunknak a gyermekek lelki építésé-
ben végzett szolgálatát. Köszönöm 
mindazoknak a névtelen adakozók-
nak, gyülekezetünk tagjainak pénz-
beli és természetbeni adományát, 
valamint a Délpesti Egyházmegye 
támogatását, akik segítették szolgá-
latunkat. Végül, de nem utolsó sor-
ban hálás szívvel köszönöm a szü-
lıknek, hogy ránk bízták gyermeke-
iket, hogy együtt dicsıítsük Urun-
kat és együtt épüljünk a hitben és a 
testvéri szeretetben. Szeptembertıl 
majd az iskolákban a hittanórákon, 
hétvégeken pedig a templomokban 
szeretnénk folytatni ezt a lélek építı 
munkát. Várunk akkor is szeretettel 
minden gyermeket és ifjút. Mind-
ezekért pedig egyedül Istené legyen 
a dicsıség! 

Mezı István  
lelkipásztor 

NYÁRI HITTAN TÁBOR 
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,,Az ember eltemeti halottjait, sírjuk fölé keresztet ácsol, 
jelnek, hogy van valami, ami több, mint az élet.” 

Wass Albert 
Július hónapban elhunytak: 
Szarvas István     élt 75 évet 
özv. Kanyó Istvánné, Szabó Ilona  élt 96 évet 
özv. Mészáros Józsefné,  
Varró Piroska    élt 89 évet 

 
Emléküket megırizzük! 

GÓLYAHÍR 
„Arra születtem, hogy meg szeressenek, 

S meg szeres sem én is azt, akit lehet. 
Arra születtem, hogy boldog is legyek, 
S tovább adjam egy szer az életemet." 

 
 

JÚNIUSBAN SZÜLETETT: 
Czibere Ildikó és Tóth Károly fia   Tóth Levente 

 

JÚLIUSBAN SZÜLETTEK: 
Kóré Melinda és Király Krisztián leánya  Király Lorina 
 
Mihalovics Alexandra és  
Csányi Csaba leánya  Csányi Vivien 
 
Petrik Pálma és Buzás Norbert fia  Buzás Domán Benett 
 
Pozsonyi Lívia és  
Ádám Ferenc leánya  Csongrádi Katica Panna 
 
Vágány Tímea és Berta Csaba fia  Berta Dávid 
 
Maka Éva és Maka Árpád leánya  Maka Liliána 
 
Maka Bea és  
Maka Zsigmond fia                        Maka Zsigmond Rikárdó 

ÚMVP III. tengely és LEADER kifizetési kérelem benyújtása  
Tisztelt Nyertes Pályázók! Felhívjuk a figyelmüket, hogy az ÚMVP III. tengely négy jogcíméhez (Vidéki örökség, Falumeg-
újítás és fejlesztés, Mikrovállalkozás, Turisztika), valamint az ÚMVP IV. tengely LEADER fejezetéhez kapcsolódó kifizetési 
kérelem feltételei és benyújtási határideje megváltozott!!! 

Az MVH 110/2011. (VI.23) számú KÖZLEMÉNYE, az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vi-
déki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatás kifizetésének igénylésérıl szól. 

Az MVH 113/2011. (VI.23) számú KÖZLEMÉNYE, az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújítás-
ra és fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérıl szól. 

Az MVH 1104/2011. (VI.23) számú KÖZLEMÉNYE, az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, a 
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérıl szól. 

Az MVH 115/2011. (VI.23) számú KÖZLEMÉNYE, az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai te-
vékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérıl szól. 

Az MVH 105/2011. (VI. 23.) számú KÖZLEMÉNYE, az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidék-
fejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások kifizetésének igénylésérıl szól.  

Az említett közlemények a www.mvh.gov.hu vagy a www.hajtacsapat.hu honlapról letölthetıek a közleményekben szerep-
lı kifizetési kérelem formanyomtatványokkal együtt.  
Az ÚMVP III. tengely és a  LEADER kifizetési kérelem benyújtási idıszaka:  

2011. július 1-jétıl  2011. december 31-ig folyamatos 
Az ÚMVP III-as tengely kifizetési kérelem postai és elektronikus (ügyfélkapu) úton is beadható.  
Postacím: Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Fıváros és Pest Megyei Kirendeltség, 1391 Budapest, Pf.: 248. 
LEADER kifizetési kérelem csak postai úton adható be. 
Postacím: HAJT-A Csapat Egyesület, 2767 Tápiógyörgye, Pf.: 25. 
Kérjük Önöket, hogy amennyiben kifizetési kérelemmel kapcsolatos kérdésük, észrevételük van, forduljanak munkaszerve-
zetünkhöz! 

A HAJT-A Csapat Egyesület Munkaszervezetének ügyfélfogadási rendje: 
Irodai elérhetıségek: 

2768 Újszilvás, Szent István u. 4. 
Telefon: 06-53-583-550 | Telefax: 06-53-383-010 

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

Faragó Júlia 
HAJT-A Csapat Egyesület 

munkaszervezet vezetı 

Hétfı 8°° - 1200 123° - 183° 
Kedd 8°° - 1200 123° - 163° 
Szerda 8°° - 1200 123° - 163° 
Csütörtök 8°° - 1200 123° - 163° 
Péntek 8°° - 1200 123° - 163° 

A HAJT-A CSAPAT AKCIÓCSOPORT HÍREI 

HÁZASSÁGKÖTÉS 
„Kell hogy legyen szemtanúja az életünknek. Hat milliárd 

ember él ezen a bolygón. Ugyan mit számít egyetlen élet? De a 
házasságban ígéretet teszünk, hogy mindenre odafigyelünk: a 
jóra, a rosszra, a szörnyőségekre, a csip-csup dolgokra. Min-

denre, mindig, mindenhol. Azt mondjuk: az életed nem marad 
észrevétlen, mert én észreveszem. Az életed nem marad titok-

ban, mert én tanúja leszek.” 
 

Barna Szabina és Kaszás István András 
2011. május 7-én házasságot kötött 

 
Telek Nikoletta és Józsa Attila 
2011. július 29-én házasságot kötött 
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Eladó kismérető szılıprés! 
Érdeklıdni az esti órákban! 

06 53 380 726 | 06 30 555 2800 

Köszönetnyilvánítás 
 

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik Édesanyánk, Gyurcsik Istvánné temetésén 

részt vettek, sírjára koszorút és virágot helyeztek. 
Gyászolja férje és lányai 

Mikrochipezési akció! Akciós csomagok:  
„Kölyök-csomag” – Tartalmazza a fizikai vizsgálatot, 
az új típusú oltási könyvet, az elsı védıoltást, a 
mikrochip és a beültetés árát, a regisztráció díját, to-
vábbá ajándék 1 kg minıségi kutyatápot. – 7.800 Ft 
„Külföld-csomag” – Tartalmazza a fizikai vizsgála-
tot, a mikrochip és a beültetés árát, a regisztráció és 
az útlevél díját. – 8.500 Ft 
 

Új szolgáltatás! 
Ultrahangos vizsgálatok, vemhességvizsgálat, belgyógyá-
szati és szülészeti diagnosztika 

Tel/fax: 06 53/383 411 | Mobil: 06 30/ 517 57 33 
Tápiógyörgye Budai Nagy Antal út 18. 

www.tapioambulancia.hu 
 Rendel: Dr. Crespo Carlos Enrique állatorvos 

 




