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KRÓNIKA 
A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 

November 26-án a Pest megyei Természetjárók Szö-
vetsége évzáró rendezvényét tartotta Tápiószelén. 

November 28-29-én Az EU Segélyalap pályázati ado-
mányainak kiosztása kezdődött meg. 

November 29-én Vízminőség javító technológia ki-
építésére pályázat előkészítéséről tárgyaltunk. 

November 30-án Elfogadta a Képviselő-testület a 
jövő évi költségvetési koncepciót. 

December 1-jén Kulturális Bizottság meghallgatta a 
Simonffy Kálmán Könyvtár és Művelődési Ház vezetői 
állására pályázó két jelöltet. Döntés a decemberi testüle-
ti ülésen. 

December 4-én Kis ünnepséggel kezdődött az ABC 
előtti téren felállított Betlehemmel az ádventi készülő-

dés. 
December 6-án A Polgármesteri Hivatal akadály-

mentesítésével kapcsolatos rehabilitációs szakmérnök 
vezette bejárás történt. A felújítás nagy erőkkel történik. 
Rövidesen megnyílhat az új ügyfélszolgálatos rendszer. 

December 8-án ülésezett a Nagykáta központú Vé-
delmi Bizottság, áttekintésre kerültek a 2010-től életbe 
lépő változások. 

December 9-én A Tápióvidék Többcélú Kistérségi 
Társulás tartotta éves utolsó ülését. 

December 12-én Leader közgyűlés volt. 
December 14-én Az akadálymentesített  

Polgármesteri Hivatal műszaki átadása kezdődött meg. 

Az Önkormányzat tulajdonát képező Mária út 10. 
szám alatti ingatlanát értékesíteni kívánja. A vételi 
szándékot és a kínált vételárat, 2012. január 20-ig zárt 
borítékban lehet beadni a település jegyzőjénél. 

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT 
Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a 

közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti 
a kivitelezést. A FIDIC mérnöki és tervellenőri kiírásra 
már lejárt a határidő, öt mérnöki iroda pályázott. A 
pályázatok értékelése, hiánypótoltatása zajlik. A 
szennyvíztisztító telepek (5 db) és komposztáló építé-
sére 13 cég jelentkezett. A beadási határidő dec. 12-e. 
Az értékelés és a döntés decemberben várható. 

A szennyvízcsatorna hálózat kivitelezésére a kiírás 
december hónapban várható. 

A kiírások megtalálhatók az Uniós közbeszerzési 
értesítőben (http://ted.europa.eu) 299908 és 337115 
számon. 

CSATORNÁZÁS 

Újból megjelentek településünkön a trükkös tolvajok. 
A lakosság jóhiszeműségét kihasználva tulajdonítják 
el az emberek megtakarított pénzét. 
Újból és nyomatékkal szeretnénk felhívni mindenki 
figyelmét, hogy bármilyen ürüggyel megkeresik Önö-
ket, kérjenek arcképes igazolványt, ne adjanak át 
pénzt senkinek, és ha tudják jegyezzék fel a gépkocsi 
rendszámát. Ma már minden közüzemi díj befizetése 
csekkel történik. Készpénzben nem fizetünk semmit! 
A napokban vízminta vétel ürügyén kopogtattak be 
több házba. A víz minőségellenőrzését az önkormány-
zat végezteti, a mintát pedig az utcákban lévő közku-
takból veszik. 
Településünkön a házalás minden formája tilos! (sem 
az adománygyűjtés, sem az árusítás nem megenge-
dett). 
Az idős emberek vannak különösen veszélyben. Ké-
rem legyenek óvatosak! 

Az oldalt összeállította:  
Kovács Ferenc 
 polgármester 

FIGYELEM! 

Karácsony ünnepén 
Mindenhol gyertya ég. 
Békesség jelképe 
A gyertyaláng. 
 
Mindennap gyújtsatok 
Gyertyákat, emberek! 
Égjen a béke- láng 
Mindenhol már! 
 
Halvány kis gyertyaláng, 
Hol van a kék madár? 
Mindenki várja őt, 
Miért nem jön már? 
 
Sok még a gyűlölet, 
Éhség és szenvedés; 
Mikor lesz vége már, 
Kis gyertyaláng? 
 
Fenyőfa, sok cukor, 
Ajándék mindenhol, 
De az én szívemben 
Nincs nyugalom. 
 
Ki mondja meg nekem, 
Hogy éljek, s mit tegyek, 
Hogy karácsony ünnepén 
Boldog legyek? 

Halász Judit: Karácsony ünnepén  
dalszöveg 1994 
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EGY RÉGI KARÁCSONYI TÖRTÉNET 
Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első 

havat. Karácsony tájt érkeztek meg nyu-
gat felől a szürke fellegek, s letették ter-
hüket a hegyek koszorúja övezte völgy-
ben, de nem olyan városias, hosszú szál-
lingózás módján, hanem vastag bunda 
alá került a táj, a falu. Az iskolának ak-
kor egyszeribe vége szakadt, a szünidő 
kezdetét nem a kalendárium betűi, ha-
nem az első hó jelentette. Mi már decem-
ber eleje óta a reggeli felkelés után azon-
nal az ablakhoz siettünk, hogy ledörzsöl-
ve a jégvirágokat, megláthassuk az első 
havat, szabadságunk kezdetét. Idén sem 
kellett csalódnunk. Már november végén 
megjelentek a fellegek, András-napra 
már hósipka borította a Kömöge tetejét, s 
december közepén egy éjszaka kétarasz-
nyi hó hullott, beterített mindent, s me-
sevilágot varázsolt a környékre. 

Hurrá! - rohantunk vissza az ablaktól, 
s sarokba dobva az iskolatáskát, lázasan 
kezdtük szőni a szünidei terveket. Ker-
tünk vége a hegyek lábáig nyúlott, s 
kukoricacsutkát cipőnkre kötve vígan 
siklottunk a havon. Csúszkálással, ródli-
zással telt az idő, s este, mikor a konyhá-
ban egybegyűlt a család, hallgattuk az 
öregek szavát, apám, Márton tréfálkozá-
sait, a világ gondját, s körülfogott ben-
nünket anyám szerető gondoskodása. 
Kezdetét vette a sütés-főzés, a készülő-
dés. Hamarosan itt a karácsony. S mikor 
apánk egy este azt mondta, hogy más-
nap levágjuk a disznót, tudtuk, már csak 
napok vannak hátra, s esténként lesza-
kítva a leveles naptár lapjait, mi, gyere-
kek, lestük azt az egyre közelebb kerülő 
piros betűs számot. Már a szánkózás 
sem volt az igazi, s amíg a férfiak az ud-
varban tettek-vettek az állatok körül, mi 
néztük a konyhaasztal köré kuporodva 
az anyám keze alól kikerülő mézes figu-
rákat, cukordíszeket, apró meglepetése-
ket. Titkolózni nemigen lehetett, nem is 
volt rá szükség. Őszinte világ volt a mi-
énk, tiszta szándékú, egyszerű szavú. 

Úgy mondták otthon: karácsonykor 
Jézust várjuk, hogy eljöjjön hozzánk, 
készülünk, hogy méltónak találjon min-
ket. S az igazi ajándékok ezek az esték 
voltak, amikor a család összehajolva, 
gyerekek és szülők közös izgalmával, 
tréfálkozással az eljövendő nap örömé-
ben készülgetett. 

Egy este, hogy apám elfújta a lámpást, 
Dorka húgom odasúgta anyjának: 

Anya, ugye a Mennyországban is így 
telnek az esték? 

Anyám igenére már tudtuk, eljön Õ 
hozzánk, mint tavaly, tavalyelőtt, s ami-
óta csak az eszemet tudom. Aznap szé-
pet álmodtam, angyalok seperték a ha-
vat a behavazott utcán. 

Egy meglepetés azonban mindig volt. 
A fa. Ezt mindig apám hozta, de oly ész-
revétlen, hogy mi, gyerekek sehogy sem 
értettük, hogyan kerül oda az asztalra, 
csak lenyűgözve álltuk körül este a gyer-
tyafényben alakot öltő karácsonyfát. A 
várt reggelen apám szokás szerint fogta 
a fejszéjét, felvette hótaposó csizmáját, s 
mikorra mi előkászálódtunk a meleg 
dunyhák alól, már csak imbolygó alakját 
láttuk a hegynek tartva a fehér hómező-
ben. A fát még az ősszel kinézte. Igaz, 
kicsit messze kellett mennie fel a he-
gyekbe, de ezt az utat minden évben 
megtette, talán neki is le kellett tenni a 
gondokat, kóborolni a csendes, behava-
zott tájon. A hó érintetlen volt, nehezen 
haladt előre. Itt-ott állatnyomokat látott. 
A fagy megdermesztette a fákat, bokro-
kat, s tündérvirággá varázsolta az erdőt. 
A Kömöge alatt vitt az útja, aztán fel egy 
dombtetőre, majd végig a gerincen. Meg-
ismerte a helyet. Az ősszel itt kaszáltak 
egy réten, s már akkor látott egy kis fe-
nyőfát. Arányos termete, dús ágai, tö-
mött levelei, szürkészöld színe rögtön 
feltűnt neki, s képzeletében már látta is 
felöltöztetve a szoba sarkában. Ott is volt 
a fa egy kis beszögellésben, évszázados 
fenyők oltalmában. Két csapásra kivágta, 
majd kicsit megpihenve belakmározott 
tarisznyájából, amelyet anyám varrt ne-
ki, s elindult visszafelé. A megindult 
hóesés betemette a nyomokat, s bizony 
iparkodnia kellett, hogy sötétedésre visz-
szaérjen. Baljós zúgással feltámadt a szél. 
Hóna alatt a fenyőfával ugyancsak külö-
nös látvány lehetett. 

De ismerte a tájat, hiszen itt gyerekes-
kedett, s a falut is alig hagyta el. S mikor 
arról beszélt az unszolásunkra, hogy volt 
egyszer Pesten is, teljes bizonyossággal 
gondoltuk, hogy apánk világlátott em-
ber. Leért a völgybe, s már erőst szürkült 
az idő, mikor elérte a falu első házait. 

A hegyek alatt, a forrásnál - hova 
együtt jártunk a nyáron a többi gyerek-
kel vízért -, kis ház állott. Egy öreg juhá-
szé volt, kit, mivel nem csizmában járt, 
hanem bakancsban - mindenki Bakan-
csos Pista bácsinak szólított. 

Rossz érzés fogta el apámat a behava-
zott udvar, a setét ablakok láttán. Meg-
nyitotta a kertajtót, letámasztotta a fát a 

tornácra és benyitott a házba. Pista bácsi 
az ágyban feküdt. Mi van magával? – 
kérdi apám, ahogy meggyújtotta a vilá-
got. Beteg vagyok, Márton - mondta az 
öreg. A kályha hideg volt. 

Mindjárt befűtök. Zsófi majd holnap 
hoz meleg levest meg kóstolót. Kiment a 
fészerbe, fát keresett. De csak a hó alatt 
talált nyirkos, korhadt fadarabokat, így a 
feladat reménytelennek látszott. Aztán 
pillantása az ajtónál lévő fára esett. A 
tuskóra tette a kis fenyőt, s nagyot fo-
hászkodva apróra hasította. Lassan pat-
togni kezdett a tűz, s fenyőillat töltötte 
be a kicsi házat. Pista bácsi megkönnyeb-
bedett. 

Akkor holnap - mondta apám búcsú-
zóul. Már nagyon vártuk őt. Nehéz lép-
teit hallva izgalom vett rajtunk erőt. 
Végre mindannyian együtt vagyunk 
idehaza. Mikor pillantásunk fehér arcára 
esett, csak annyit gondoltunk, milyen 
hideg lehet, s újra átadtuk magunkat a 
várakozás bódító érzésének. Anyám 
néhány szót váltott apámmal, majd ün-
neplőbe öltözve ültünk le a konyhában, s 
kezdődött, amit úgy vártunk. Apám ölbe 
vett bennünket, s szokásunk szerint me-
sélni kezdett egy idegen országról, egy 
házaspárról, a születendő kisgyermek-
ről, emberekről, hatalmasokról és szegé-
nyekről. Beszélt a rokonokról, a barátok-
ról, a nélkülözőkről, s percek alatt oda-
varázsolta elénk a falut, a múltat és jö-
vőt, az egész világot. Aztán énekelni 
kezdtünk, s mikor a kis csengő megszó-
lalt, nagy izgalommal nyitottuk ki a szo-
baajtót. Az asztalon egy tányérban ott 
voltak a mézes és cukrozott díszek, ég-
tek a gyertyák a tartókban, de a fa, a fa 
nem volt sehol. 

Könnyes szemmel, kérdőn néztünk 
apánkra. A sarokban állt, anyával egy-
máshoz hajoltak, szemükben megcsillant 
a gyertyák fénye. 

Találkoztam az úton Vele, elkérte a 
fát, én meg odaadtam neki, hiszen nem 
illik egy kérést Tőle megtagadni. 

Szavai megnyugtatóan csengtek. 
Anyám, hogy a csend feszültségét felold-
ja, az ünnepi asztalhoz invitált bennün-
ket. 

Boldog karácsonyt mindenkinek - 
mondta, és behozta a gőzölgő levest" 

 
Garay András írása 



Önkormányzati Híradó 

4 2011. december 

December 13, 14, 15 kedd, szerda, csütörtök 18 órai kezdettel Adventi lelkigyakorlatot tartunk.  
A lelkigyakorlatot Krizsán Zoltán ceglédi káplán atya tartja 

 
December 24 szombat 15 órakor Karácsonyi betlehemes játék 24 órakor Karácsonyi Éjféli Szentmise 
December 25 vasárnap 8:30 órakor Karácsonyi Ünnepi Szentmise 
December 26 hétfő   8:30 órakor Karácsony Másnapja Szt. István diakónus és vértanú Ünnepi Szentmise 
December 27 kedd   18 órakor Szt. János evangélista ünnepe. Az ünnepi szentmisében áldjuk meg az új bort 
December 29 csütörtök 7:30 órakor Szentmise 
December 30 péntek  18 órakor Szt. Család Ünnepi Szentmise. A Szentmisén megáldjuk a családokat 
December 31 szombat 18 órakor Óévi hálaadó Szentmise 
Január 1 vasárnap   08.30 órakor Ünnepi Szentmise Újév Szűz Mária Isten Anyja 
 

Szeretettel várjuk a kedves Testvéreket a Közös ünneplésre 
 

Római Katolikus Egyházközösség 

A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR PROGRAM ÉS MISERENDJE  

2011. december 18-án, Advent IV. vasárnapján de. 11 órakor GYERMEKEK KARÁCSONYA a templomban. 
2011. december 24-én, Szenteste du. 5 órakor  CSALÁDI KARÁCSONY a templom kistermében. 
2011. december 25-én, Karácsony I. napján de. 11 órakor ÜNNEPI ÚRVACSORÁS  ISTENTISZTELET a templomban. 
2011. december 26-án, Karácsony II. napján de. 11 órakor ÜNNEPI ÚRVACSORÁS  ISTENTISZTELET a templomban. 
2011. december 31-én, Óév napján du. 3 órakor ÓÉVZÁRÓ HÁLAADÓ ISTENTISZTELET a templomban. 
2011. december 31-én, du. fél 5-től  GYÜLEKEZETI  SZILVESZTER a tápiószőlősi református templomban. 
2012. január 1-jén, Újév napján de. 11 órakor ÚJÉVKEZDŐ ÁLDÁSKÉRŐ ISTENTISZTELET a templomban. 
2012. január 9-től – 13-ig, hétfőtől – péntekig minden du. 5 órakor ALIANS IMAHÉT a tápiószőlősi református templomban  
   vendég igehirdetők szolgálatával. 

 
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Kegyelemben teljes Új Esztendőt kívánva, szeretettel hívogatom Kedves Testvéreimet ünnepi alkal-

mainkra az Ige üzenetével: „…az Atya elküldte a Fiát a világ üdvözítőjéül.” 
Mező István 

református lelkipásztor 

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN 

48 év után - 2008 Pünkösd napjára – a szeleiek megszervez-
ték az első általános iskolai találkozónkat. 

Előkerültek a nyolc év alatti vándorlásaink történetei egyik 
iskola helyszínről a másikra: „Templomszögi”, „Kisfalusi”, 
„Szenyám”, „Kis-büdös” és végül az „Emeletes”. 

Nagy változást hozott a ma-már romos „Emeletes iskola”. 
Volt itt szaktanterem, szertár, mosdó, központi fűtés. Nem 
volt tornaterem, de az udvar és – télen - a folyosó pótolta a 
hiányát. 

A találkozó sikerére való tekintettel eldöntöttük, hogy újra 
találkozunk. Szükségét éreztük az emlékezéseknek, a baráti, 
iskolatársi beszélgetéseknek. A „mi kis falunk” volt a VILÁG 
számunkra ott Szelén, az artézi kúttal, a tornavizsgákkal a 
futballpályán, a madarak és fák napján a Népkertben, a mátrai 
táborozások alkalmával is. 

Ez az egymásra találás szülte a gondolatot, hogy állítsunk 
emléket az utódok számára. Becsüljék meg a mai iskolatársa-
kat, legyenek büszkék városukra, új, korszerű, most épült 
iskolájukra, tanáraikra, mert csak így lehet majd teljes az éle-
tük idősebb korukban is. A gondolat testet öltött abban, hogy 
az új iskola előkertjében – az iskolavezetés egyetértése mellett 

- a mi kis CSAPATUNK-nak két fa ültetésével és az A és B 
osztály névsorával ellátott táblával emléket állítsunk. 

Legyen ez a faültetés jó példa: szeresd társaidat, tanáraidat, 
szeresd szülőhelyedet, mert így te is értékesebb leszel mások 
számára. Kívánok sok ilyen összetartó csapatot az iskolánk-
nak. 

Kas Vendel 

TÁPIÓSZELE (1952-1960)  

December 24. 13.30 óra 
December 25. 13.30 óra 
December 31. 13.30 óra 
Január 1.         13.30 óra 

A misék  
az Imateremben kerülnek megrendezésre. 

/Bejárat a Rákóczi út felől./ 

AZ EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ÜNNEPI MISERENDJE 
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ELHUNYT… 
 „Hallottad, elhunyt Halász Mik-

lós Igazgató Úr!” – kérdezte, egy 
volt tanítvány.  Igen, már hallottam. 
A gyászjelentésen olvastam: 
„Életének 87. évében elhunyt Halász 
Miklós. Földi maradványait a szol-
noki református temetőben helyezik 
örök nyugalomra…” Nem fontos, a 
mikor, mert mire e sorok megjelen-
nek, már túl vagyunk a temetésén. 

Elkéstünk! Miatta tervezte a Kép-
viselő Testület, egyik rendeletének 
megváltoztatását: ne csak helyben 
lakók részesülhessenek 
„Tápiószeléért Emlékérem” kitünte-
tésben. Valamit írni szeretnék, de 
sajnos, keveset tudok Róla. Nem 
tudom, mikor kötött házasságot – a 
szelei születésű - Juhász Bözsike né-
nivel. Nem tudom, mikor született – 
korán elhunyt – fia. 

Tudom, hogy Farmoson született. 
A polgári iskola elvégzése után be-
iratkozott a technikum jogelődjébe. 
Később mérnöki diplomát szerzett. 
Először tanított, majd igazgatóhe-
lyettes lett. 1957-ben nevezték ki a 
szolnoki Szamuely Tibor Általános 
Gépipari Technikum igazgatójá-
nak, melynek valamikor Ő is tanít-
ványa volt. Kereken 30 évig vezette. 
Az ő irányítása alatt, lett az ország 
legjobb hírű gépipari technikuma. 
Nem csak vezetőként, erősáramú 
elektrotechnika tanárként is hozzájá-
rult az iskolában folyó, magas szín-
vonalú oktatáshoz. 

Keresgéltem az interneten. Né-
hány rövid hír: 2004-ben „JÁSZ-
NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉ-
ÉRT DÍJ”-at kapott. 2009 évben me-
gyei „Jubileumi Prima Díj”-ban 
részesült. (Volt-e más kitüntetése, 
nem tudom.) 

„2009. december 4.-én bensőséges, 
családias hangulatú ünnepséget tar-
tottak a Jendrassik György Tagintéz-
ményben, az egykori technikumi 
hallgatók, ahol hajdan volt igazgató-
jukat, a 85 éves Halász Miklós urat 
köszöntötték.” 

Nem igazán szerettük. Furcsa ezt, 
most leírni, de szerethet-e bármelyik 
tinédzser, egy olyan igazgatót, aki 
nem fogadott el semmilyen kibúvót, 
a kötelességét nem teljesítő, nem 
tanuló diáktól. Nagyon szigorú volt: 
a tanulókkal, a kollégákkal és önma-
gával szemben is. A mai világban 
kiüresedett a „tiszteltük” kifejezés, 
régen többet jelentett! Halász Mik-
lós igazgató urat, mi tanulók is tisz-
teltük!  Teltek, múltak az évek, fel-
nőttek lettünk és azon kaptuk ma-
gunkat, hogy szeretjük volt igazga-
tónkat! Hálásak vagyunk azért a 
szigorért és következetességért, 
amelyet diákéveinkben támasztott 
felénk. Megértettük, hogy értünk 
haragudott, s nem  ellenünk! Kö-
szönjük, azt a racionális, műszaki 
gondolkodást, melyre nevelt, tanított 
bennünket. 

A 60-as, 70-es években – a területi 
beiskolázási terv miatt - Pest megyei 
gyerekek nem járhattak Szolnok me-
gyei intézménybe, csak egyedi enge-
déllyel. Az iskolának mégis minden 
évben voltak tanítványai a 
Tápióvidékről. Nem felejtette el szü-
lőföldjét. Kötelességének érezte a 
környékbeli fiatalok beiskolázásá-
nak segítését. Akkoriban évente, 6-
700 gyerek jelentkezett a 160 helyre. 
Két napig tartott az írásbeli, szóbeli 
felvételi, amelyen előre meghatáro-
zott pontszámot kellett elérni. Ma 
már nyugodtan leírhatom: minden 
olyan környékbeli, felvételt nyert, 
aki elérte a minimális pontszámot. 
Akkor is, ha rangsorban csak a 170-
180. helyre került. Törvénytisztelő 
ember volt, mindannyiunknak meg-
kérte a minisztériumi engedélyt. El 
sem tudta képzelni, hogy ez miatt 
bármelyik tanítványának kellemet-
lensége legyen. Segítségével tudtunk 
csak, a hozzánk legközelebbi iskolá-
ban középfokú műszaki végzettséget 
szerezni. Támogatása nélkül nem 
jutottunk volna kollégiumi férőhely-
hez. 

Az 1969-ben Tápiószelére költö-
zött KGYV-nek, szüksége volt mű-
szaki középkáderekre, gépésztechni-
kusokra. Levelező tagozatos oktatást 
szerveztek. A tanulmányok elvégzé-
sének könnyítésére kihelyezett osz-
tályban, helyben folyt az oktatás. 
Azt mondta, hogy könnyebb egy 
tanárnak Tápiószelére utazni, mint 
50 „diáknak” Szolnokra. Úgy érezte, 
azzal segíthet, hogy megkíméli Őket 
a bejárás fáradalmaitól. Ma, amikor 
az iskolák keresik a tanulókat, a fia-
talok nem is tudják elképzelni, hogy 
milyen hatalmas segítséget jelentett 
a műszaki érdeklődésű fiataloknak 
az Ő támogatása. 

Elkéstem! Néhány hete tervezem, 
hogy meglátogatom szolnoki lakásá-
ban. Valami miatt mindig tolódott. 
Most már végleg elmarad! Nekem 
Miklós bácsi volt. Időnként találkoz-
tunk, beszélgettünk. Eleinte 
Tápiószelén, felesége szüleinek laká-
sán, vagy a temetőben.  Később Szol-
nokon, az osztálytalálkozókon, vagy 
a lakásukon. Nekem adták fiuk, - 
féltve őrzött -kártyanaptár gyűjte-
ményét. 

Könnyezve ülök a számítógépem 
előtt. Valahogy úgy érzem, minden 
szó hamisan cseng. Pedig nagyon 
nagy a fájdalom. Remélem, érezte a 
feléje áradó tiszteletet, szeretetet, 
hálát, nagyra becsülést. Soha nem 
mondtam el Neki, hogy mennyire 
tisztelem, mennyire szeretem. Soha 
nem köszöntem meg, hogy a techni-
kumba járhattam, hogy a négy év 
alatt és utána is féltő szeretettel fi-
gyelte és segítette sorsom alakulását. 
Hiszem, hogy ezeket, a gondolato-
kat nagyon sok helyi és környékbe-
li öregdiák szintén elmondhatná. 
Emlékezzünk! Köszönjük, hogy 
volt! Valamennyien hálás szívvel 
gondoljunk az „iparoktatás” nagy 
öregjére Halász Miklós Igazgató 
Úrra. 

Vona Ferenc 
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A BLASKOVICH-DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 
A Blaskovich Múzeum Baráti Kö-

re, mint közhasznú egyesület, a 
Blaskovich-díj elnyerésére pályázatot 
hirdet a 2011/2012-es tanévre a 
tápiószelei Blaskovich János Általá-
nos Iskola 8. osztályos tanulói részé-
re. Célja a Blaskovich-fivérek szellemi 
és tárgyi örökségének gondozása, 
népszerűsítése. 

 
PÁLYÁZATOKAT AZ ALÁBBI TÉ-

MAKÖRÖKBEN VÁRUNK: 
Kötelező elem: A múzeumalapító 

testvérpár jellemzése. 
(Neveltetésük, iskolázottságuk, 

kulturáltságuk, életmódjuk, hazafisá-
guk és ezek hatása környezetükre. 
Hogyan él a település lakóinak emlé-
kezetében a két fivér?) 

Választható témák: 
2. A 60 éves Blaskovich Múzeum 

bemutatása. 
Megalakulásának előzményei, lét-

rejöttének okai és körülményei, hatá-
sa a település és a környék kulturális 
életére. Családi vagy iskolai múze-
umlátogatások, órák, kézműves fog-
lalkozások alkalmával szerzett isme-
retek, tapasztalatok összegzése. 

3. A múzeumot övező kúriakert 
bemutatása. Esztétikai és botanikai 
értékei.  Kialakításának története, mai 
állapota, fenntartásának nehézségei, 

lehetőségei. 
 

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI: 
A pályázni szándékozó tanulók 

2012.február 24-ig regisztráltassák 
magukat a Baráti Kör titkáránál, 
Gócsáné Móró Csilla múzeumigazga-
tó asszonynál. 

Egy tanuló egy pályázatot adhat 
be a fenti témakörök valamelyikéből. 
A pályamű legyen olvasmányos, jól 
szerkesztett, stilisztikai és helyesírási 
szempontból is kifogástalan. 

Terjedelme legalább öt gépelt oldal 
legyen (A 4-es oldal, 12-es betűméret, 
másfeles sortávolság, hozzá tetszőle-
ges számú illusztráció, forrásjegyzék 
csatolható.) 

Két példányban, névvel ellátva, 
esztétikus küllemben kérjük beadni 
az elkészült munkákat. A pályázat 
beadásának határideje: 2011. május 
15. 

Cím: Blaskovich Múzeum Baráti 
Köre Tápiószele, Múzeum út 13. 
2766, vagy átadható személyesen 
Gócsáné Móró Csilla múzeumigazga-
tó asszonynak. 

A pályázók a Blaskovich Napok 
2011. május 31-én 15 órakor kezdődő 
nyitott baráti köri rendezvényén rö-
vid előadásban mutassák be az elké-
szült pályázatot, válaszoljanak az 

esetleges kérdésekre, a pályaművük-
kel kapcsolatos tesztre. 

A pályázóktól elvárjuk, hogy leg-
alább két alkalommal múzeumi kon-
zultáción vegyenek részt. 

 
A PÁLYÁZATOK 

ELBÍRÁLÁSA: 
A pályázatokat a Múzeumbaráti 

Kör vezetősége, az iskola képviselőjé-
nek bevonásával bírálja el. A díj csak 
megfelelő színvonalú pályamű esetén 
nyerhető el.  
A díj odaítélésénél előnyben részesít-
jük az egyéni megközelítésű, elmé-
lyült búvárkodásra utaló műveket. 
A díj értéke ebben az évben 100 000 
Ft, azaz százezer forint. Ezen kívül 
minden értékelhető munkát jutalma-
zunk. A díj átadása a tanévzáró ün-
nepségen történik. 

Fenntartjuk a színvonalas írások 
megjelentetésének jogát. 

Arra kérjük az iskola pedagógusa-
it, a tanulók szüleit, hogy bátorítsák 
jó képességű, tehetséges diákjaikat 
pályázatunkon való részvételre, és 
segítsék tanácsaikkal őket. 

 
Gócsáné Móró Csilla          Terék Mihály 

 titkár       elnök 

Ismét különleges értéket hozott 
létre a tápiószelei Blaskovich Múze-
um Baráti Köre azzal, hogy elkészít-
tette a múzeumalapító testvérpár 
tervezett szobrát ábrázoló érmet.  A 
bronz numizma olyan perspektívából 
ábrázolja a padon ülő fivéreket, mint 
ahogyan az eredeti helyen, a múze-
umkertben látjuk majd.  

Az érem, mint ahogyan a kisplasz-
tika és a zsáner szoborterv Pogány 
Gábor Benő szolnoki szobrászmű-
vész alkotása. Az érem kiadása annak 
a folyamatnak része, amit a közhasz-
nú egyesület indít a múzeum alapítá-
sának 60. évfordulójára. A szobor 
társadalmasításának része az ado-
mánygyűjtő tevékenység, amit a mú-
zeumbaráti kör vezetősége, támoga-
tói és a vele partnerségre lépett 
tápiószelei civil szervezetek a 
tápiószelei lakosság segítségével vé-
geznek. Ez a tevékenység jövőre, a 
múzeumi évforduló évében válik 
széleskörűvé. 

Az életnagyságú kétalakos szobor 

megvalósítsa a sokmilliós költség 
miatt hosszú távú programja a múze-
umbaráti körnek, azért adomány-
gyűjtő akciót indít el. A múzeumba-
ráti kör elnökének, Terék Mihálynak 
és titkárának, Gócsáné Móró Csillá-
nak aláírásával ellátott megbízólevél-
lel gyűjtik a múzeumbaráti köri tagja-
ink és segítőink az adományokat. A 
szobor javára bármekkora összegű 
adományt köszönettel fogadunk, 

amiről mindenki bizonylatot kap, 
valamint gyűjtőíven igazolja ezt.  
15 000 Ft összegnél köszönetünket az 
érem átadásával fejezzük ki. Ezek a 
Blaskovich érmek számozottak, így 
nemcsak emlékül szolgálnak a támo-
gatóknak, hanem évek múltán egyre 
magasabb értéket is képviselnek. Kér-
jük, támogassák a múzeumbaráti kör 
e nemes kezdeményezését! Szeret-
nénk elkerülni az esetleges visszaélé-
seket, ezért csak a megbízólevéllel, 
múzeumbaráti köri bizonylatokkal 
rendelkező személyeknek adjanak 
adományokat. 

Kérdéseikkel, javaslataikkal szó-
ban forduljanak az egyesület vezető-
ségéhez, vagy írjanak e-mailt a 
szelemuzeumbarat@ freemail. hu 
címre.  

További információ a 
www.blaskovichmuzeum.hu oldalon 
található. 
 
    Terék Mihály      Gócsáné Móró Csilla 

     elnök           titkár 

ELKÉSZÜLT A BLASKOVICH FIVÉREK SZOBRÁT ÁBRÁZOLÓ ÉREM 
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KÖNYVTÁRI HÍREK 

Az idei Múzeumpe-
dagógiai évnyitón 
több kiadványt is ní-
vódíjjal jutalmaztak. 
Szeretném röviden 
leírni, hogy nekem 
miért tetszett a 
Baskovich Múzeum 
sorozata olyan na-
gyon. Anélkül, hogy 
más múzeumokat 
vagy más szerzőket 
kritizálni akarnék 
(mert a következő 
hibák némelyikét 
magam is elkövettem 
már), sok olyan kiad-

ványba botlottam bele, ami címével, megjelenésével egészen mást 
ígért, rendszerint sokkal többet, mint amit nyújtott. Bizonyos gya-
nakvással szoktam kézbe venni a több korosztályt megszólító (pl. 
„családi”) kiadványokat, mert legtöbbször az derül ki, hogy csak a 
címük árulkodik róla, de valójában vagy gyerekes, vagy kifejezet-
ten a felnőttek megoldásaira számító feladatok vannak bennük. Az 
is baj néha ezekkel a kiadványokkal, hogy túl terjedelmesek, nincs 
gyerek, vagy család, aki kitöltené őket. Máskor burkolt 
kiállításvezetőt látunk, feladatok csak tessék-lássék fordulnak elő a 
sok szöveg között. 

Ez a Foglalkoztató lap sorozat viszont üdítően eltér a fentiektől. 
Minden egyes lap más-más témával foglalkozik, tehát a látogató 
előre eldöntheti, melyikből kér, melyikből nem. Két korosztálynak 
külön-külön készültek a lapok. Mindegyik háromrét hajtott A/3 
méretű, tele ábrákkal és feladatokkal, de mégis szellősek. Az anya-
guk kicsit keményebb papír, de még nem karton: éppen alkalmas 
arra, hogy kézben tartva ceruzával vagy golyóstollal írjunk, rajzol-
junk, színezzünk benne. A fotók egyenletesen jó minőségűek. A 
különböző színű keretek egységbe foglalnak egy-egy lapot, tőlük 
az egész kiadványcsokor élénk, változatos képet mutat. Ugyanak-
kor a munkafelület fehér marad, a kép tiszta, az írás jól olvasható, 
és nekem is kedvem támad írni bele, nemcsak a szerző szólít fel rá. 

És nagyon sok változatosságot, ötletet csempészett a feladatokba 
(csak egyetlen példa: Milyen tárgy árnyékát látod?). A gyerekek 
igénylik ezt a szórakoztató sokféleséget – és rendszerint a felnőttek 
sem bánják. 

És elérkezett az ideje, hogy a formai jegyek után a tartalomról, 
és a szerzőről is szóljunk. Valamennyi lapot Gócsáné Móró Csilla 
tervezte, akinek nyilván a kisujjában van a Blaskovich család, a 
kastély és a kiállítás minden tudnivalója. Ezért magabiztosan kala-
uzol korszakokon át (pl. a Rákóczi kor, a Reformkor, a Millennium 
kora) vagy különböző témákban (pl a lakóházak, illetve kastély 
maga, vagy a botanikai tanösvény). Nagyon tetszik, hogy kis elmé-
leti kirándulásokat is ajánl, amikor a történelem (a történetkutatás) 
forrásaiba, vagy a művészeti ábrázolásba is betekintést nyújt. Kü-
lön említést érdemel az a lap, amelyik helytörténettel, Tápiószele 
múltjával foglalkozik. Helyére teszi a települést, a Földgolyón, 
Európában kezdve a sort, őslakosnak, látogatónak is érdekesen, 
ötletesen mutatja be sok fontos épület múltját és jelenét. Ha olvas-
gatjuk, vagy még inkább, ha végigcsináljuk a feladatokat a múze-
umban, hihetetlen tág körben szerzünk ismereteket: a kert növé-
nyeitől, a bútortörténeten át a régészeti feltárásból előkerült szkíta 
aranyszarvasig. Pont amilyen tág érdeklődésűek a Blaskovich 
fívérek voltak (és mindazok a műgyűjtők, akik igazi szenvedéllyel 
és szakértelemmel fordultak a múlt emlékei felé) és amilyen gaz-
dag ennek a múzeumnak az anyaga. 

Ha szabad személyes hangot is megütni: Csillát rég ismerem a 
múzeumi világból. Mindig is csodáltam élénk, lelkes, megállítha-
tatlan beszédét, amikor szakmai rendezvényeken, súlyos kérdések-
ben, olyan világosan, egyszerűen és emberien, harcosan és szeretet-
tel érvelt, magyarázott. Ezek a bőségben áradó feladatok érdeke-
sek, világosak, egyszerűek, emberiek, szeretetteliek. A foglalkozta-
tó lapokon átsüt az egyénisége. 

 

Dr. Vásárhelyi Tamás,  

főmuzeológus MAGYAR TERMÉSZETTODOMÁNYI MÚ-
ZEUM Közönségkapcsolati Osztály vezetője, ELTE Tanárképző 
Főiskolai kar Múzeumpedagógiai szak tanára, NEFMI múzeu-

mi szakfelügyelő. 

FOGLALKOZTATÓ LAPOK A BLASKOVICH MÚZEUMBAN 

Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy a meghirdetett 
„Kedvenc mesém” című rajzpályázatra, milyen sok 
szép alkotás érkezett be: összesen 118 db, alsó tagozat 
70 db, felső tagozat 48 db.  

A rajzok különleges technikákkal, nagy szeretettel 
készültek. Éreztük, hogy mindenki számára fontos volt, 
hogy bemutassa, mennyire szereti a könyveket és az 
olvasást! 

2011.11.18-án délután 3-kor kihirdettük az eredmé-
nyeket. Minden lelkes gyermek apró ajándékokat ka-
pott munkájáért. Dicsérő okleveleket készítettünk szá-
mukra: arany, ezüst és bronzhelyezést érhettek el.  

A délután nagyon hangulatosan telt el. Judit néni 
tanmesével varázsolta el a gyerekeket. A kiállítást min-
denki nagy érdeklődéssel tekintette meg.  

Szeretettel gratulálunk minden kis rajzolónak! A raj-
zok Könyvtárunkban megtekinthetők december hónap-
ban. 

Köszönjük szépen Zsuzsa néninek, Dia néninek és 
Judit néninek, hogy ilyen kellemes programban volt 
részünk. 

A könyvtárhasználati bábelőadásunk, - a Nyiff Nyaff 
Surranó című mesével egybekötve - nagy sikere után, a 
két „lelkes manócska” meglepetést készített az óvodá-
sok számára. A közelgő Mikulás napja alkalmából újabb 
kis előadással készültek, amelynek témája, hogyan ké-
szülődik a kedves öreg Télapó a gyerekek meglátogatá-
sára. Ugyanúgy, mint az első előadásnál meghívókat 
készítettek a Csicserke Óvoda összes gyermekének, 
akik várakozással, izgalommal várták a nagy eseményt. 
Lelkesen, együttműködve, énekelve, válaszolgatva néz-
ték végig az előadást. Apró kis ajándékkal kedvesked-
tek egymásnak. 

Több érdeklődő kisgyermek is megtekintette a mű-
sort. Reméljük a továbbiakban is számos közös prog-
rammal lephetik még meg a gyerekeket! 

 
Borsos Judit és 

Dobi Diána 
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Advent első vasárnapján játszóházzal kedveskedtünk 
felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Nagyon sok ér-
deklődő vett részt ezen a programunkon. Köszönjük az 
óvoda és az iskola pedagógusainak, a folton folt klub 
tagjainak hogy lelkes közreműködésükkel sok karácso-
nyi ajándékot készíthettek az érdeklődők. A játszóház 
mellett az ideérkezők egy hatalmas vasúti terepasztalt 
csodálhattak meg, amely Dudásné Györgyi tulajdona, 
köszönjük, hogy elhozta a művelődési házba és mesevi-
lágot varázsolt a színpadra sok kisgyermek örömére. A 
kisteremben régi játékokat és autómodelleket tekinthet-
tek meg a nosztalgiázók köszönet érte Berzsényi Vivien-
nek, Balázs Adriennek, Dr. Pap Gábornak és Dinnyés 
Istvánnénak. 

Advent második vasárnapján az elmúlt évben elkészült 
betlehemi jelenet felállítására került sor, kis ünnepi mű-
sor keretében. Berényi Györgyné Sárika néni keze mun-
káját dicséri a sokak örömére készült betlehemi jászol, 
amely ebben az évben újabb elemekkel bővült, két kis-
angyal vigyázza a ”Szent Családot”. 
Advent utolsó vasárnapján a Simon Marcsa Amatőr 
Színjátszó Kör ünnepi műsorával zárjuk a karácsony 
előtti ünnepi sorozatunkat. 
  
Szeretnénk felhívni kedves olvasóink, látogatóink figyelmét az 
ünnepi nyitva tartásra: 2011. december 22-től 2012. január 

03-ig a művelődési ház és a könyvtár zárva tart. 

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 

TTTTISZTELTISZTELTISZTELTISZTELT T T T TÁPIÓSZELEIÁPIÓSZELEIÁPIÓSZELEIÁPIÓSZELEI    LAKOSOKLAKOSOKLAKOSOKLAKOSOK, , , , KEDVESKEDVESKEDVESKEDVES    VENDÉGEINKVENDÉGEINKVENDÉGEINKVENDÉGEINK!!!!    
Köszönet mindazoknak, akik egész évben támogatták munkánkat  

felajánlásaikkal, jelenlétükkel! 
Ezúton kívánunk mindannyiuknak békés, boldog, nyugodt karácsonyi 

 ünnepeket és álmaik beteljesedésével bővelkedő újesztendőt  
a Simonffy Kálmán Könyvtár és Művelődési Ház dolgozói 

 
Urbán Mária 

intézményvezető 

A Tápiószelei Mentőállomás köszöni mindenki támogatását, aki segítette az  
I. Tápiószelei Mentős Bál létrejöttét, és ez által hozzájárult a Tápiószele és 
Térsége Mentésügyi Alapítvány megalakulásához. Köszönjük mindazok  

segítségét is, akik a mindennapi munkánkhoz bármi módon hozzájárultak. 
Minden támogatónknak és a térségünkben lakó embereknek kívánunk  

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet. 
 

A Tápiószelei Mentőállomás dolgozói 

Magyar nyelvű könyvek kiskönyvtára az erdélyi Etéden 
 
A Tápiószelei Nemzeti Kör továbbra is gyűjti a könyveket, műsoros videó kazettákat, ame-
lyet Etédre jutat el, ahogyan arról már korábban írtunk, magyar nyelvű könyvekből álló 
könyvtárat hozunk létre. 
A faluban kevés könyvekből álló kiskönyvtár működik a Nemzeti Kör tagjai megígérték, 
hogy segítenek az állomány bővítésében. 
Ezúton szeretnénk kérni továbbra is a lakosságot, ha van olyan magyar nyelvű könyve, 
amelyet már nélkülözni tud, kérjük jutassa el a művelődési házba. Köszönjük! 
 

Köszönjük:Tápiószelei Nemzeti Kör tagjai 

GYŰLNEK A KÖNYVEK! 
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Kistérségi Szarka Mihály szavalóversenyt rendeztek 
2011. november 24-én Nyársapáton. A Blaskovich János Általános isko-
la III.- IV. évfolyamát Raffael Eszter III./c osztályos tanuló képviselte.  

A 14 versenyző között a legjobb volt, az első helyezést érte el.  
Gratulálunk eredményéhez és további sok sikert kívánunk! 

 
A Tápiószelei Csicserke Óvoda újabb megtisztelő címet tudhat magáénak. A Magyar Madárta-
ni Egyesület adományozta a címet intézményünknek egy év időtartamra. A gyerekek szívesen 
etetik a madarakat, készítenek eleséget, barkácsolnak etetőket, odúkat. Az odacsalogatott ma-
darakat lelkesen nézegetik, közreműködnek az etetésben. Ez a feladat része a munkánknak, a 
környezettudatos magatartás kialakításának. Munkánkhoz a továbbiakban is kérjük a szülők 
segítségét, hogy gyermekeik továbbra is együtt örülhessenek a madaraknak, ezt az örömteli 
feladatot továbbra is ilyen lelkesen végezhessék. 

 Balla Ferencné 
óvodapedagógus  

KÜLÖNÖS SZILVESZTER 
 

A Tápiószelei Simonffy Kálmán Művelődési Házban 
2011. december 31-én szilveszteri mulatságot rendezünk. 

 

A zenét Kozma Tamás és Terék József szolgáltatja. 
 

Jegyek december 1-jétől a művelődési házban kaphatók 3900.-Ft/ fő értékben, a jegyár magában foglalja: 
 

 a vacsorát /A és B menü között  választhat/  
 

A KORLÁTLAN BOLYHOS ÁGYAS VILMOSKÖRTE PÁLINKA 
FOGYASZTÁST,  

és az éjfélkor felszolgált virslit. 
Vendégvárás 19 órától, vacsora 20 órakor. 

A menü: Fokhagymával kent sertésszelet, sajtos-tejföllel töltve,  
szezámos bundában, petrezselymes burgonyával 

B menü: Vörösboros barnamártásban párolt, 
 rozmaringos marhasült, burgonyakrokettel 

 

Jegyek a művelődési házban december 21-ig válthatók! 
 

BÚCSÚZTASSUK EGYÜTT AZ ÉVET! 

MADÁRBARÁT ÓVODA 

KIMAGASLÓ SIKER NYÁRSAPÁTON 
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LEGYEN A ZENE MINDENKIÉ 
Egy település számára a városi cím nemcsak közigazgatá-

si kategória és rang, hanem elsősorban egyfajta életminőséget 
jelent az ott lakóknak. Az anyagi értelemben vett életszínvo-
nal sem elhanyagolandó szempont, de a közösségi élmény, a 
művelődés lehetősége és igénye meghatározó. Tápiószele 
múltjában és jelenében erre sok jó példát ismerünk a kulturális 
intézményeknek köszönhetően. Az általános iskola, az óvoda, 
a művelődési ház és a múzeum köré szervezett programokról 
rendszeresen olvashat részletes ismertetéseket a lakosság az 
Önkormányzati Híradóban. Én most a Viczián Villa Nagy 
János Művészeti Alkotó Központ november 12-ére meghirde-
tett „LISZT FERENCRE EMLÉKEZÜNK” című kiállítás meg-
nyitójáról szeretnék beszámolni. 

15 órakor Gábor Róbertné tulajdonos köszöntötte ked-
vesen az érdeklődőket. A megnyitó beszédet dr. Kollmann 
György, a Művészetbarátok Egyesületének alelnöke tartotta. 
A kiállítás anyagát szép kivitelezésű, bőséges képanyagot és a 
zeneszerző életútját, művészi pályáját bemutató nyomtatott 
ismertetés képezte. 

Az ünnepség fénypontja két ifjú zeneművész fellépése 
volt. Vörösváry Márton és nővére, Ibolya Liszt-művek előadá-
sával nyűgözte le a közönséget. Mindkettőjük játékát már volt 
szerencsém többször hallani a szóban forgó helyszínen, ezért – 
bevallom – nagy várakozással készültem erre az alkalomra. 

Először a Forrásnál című dal hangzott el zongorán 
Vörösváry Márton előadásában, majd két Goethe-versre szer-
zett dalt játszott Vörösváry Ibolya, a Bartók Béla Zeneművé-
szeti Szakközépiskola (Konzervatórium) ötödéves hallgatója 

brácsán, öccse zongorakíséretével. 
Ezt követte a VIII. Magyar Rapszódia zongorán. A kö-

zönség tombolt volna, ha nem lett volna olyan fegyelmezett. 
Vörösváry Márton 17 éves, a Konzervatórium zongora tansza-
kos hallgatója, emellett, mint kiemelkedő tehetségű hegedűs, 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen is tanul. 
(Hegedűjátékával nyáron az itt táborozó györgyei színjátszó-
kat és azok közönségét ejtette ámulatba.) 

A jól ismert Szerelmi álmok-at a testvérpár adta elő, 
majd a nagy zongoraművészek felkészültségét is keményen 
próbára tevő Haláltánc-cal zárult a koncert. 

Ritkán jutunk ilyen zenei élményhez Tápiószelén, de – 
ahogyan a leírt esemény is mutatja – jutunk! És ez a fontos. A 
klasszikus zene szeretetének hagyománya van városunkban. 
Gondoljunk Fehér Dezső kántortanítóra, Verőczey Mártonra, 
Walter Józsefre. A későbbi generációból is többen választották 
hivatásuknak a zenét pedagógusként vagy művészként, így 
Majoros Zsuzsanna, Volák Ildikó, Valasek Szilvia és Terék 
József. Nagy kincsünk a zeneiskola, ne hagyjuk elsorvadni! 

A Viczián-villa november 12-i rendezvénye méltó záró-
akkordja volt a Liszt-év tápiószelei ünnepi programsorozatá-
nak. Varróné Gabika vendéglátásának köszönhetően a részt-
vevők kulináris élményben is részesültek, miközben kellemes 
beszélgetés zajlott a fehér asztal mellett. 

Köszönöm az ifjú művészeknek és a rendezőknek a 
feledhetetlen élményt nyújtó délutánt. 

Szatmári Imréné 

Jól sikerült találkozót tartott a Tápiószelén az 1993-ban végzett általános iskolai évfolyam. A volt nyolcadikosok, osztályfő-
nökeikkel, nagy örömmel jöttek össze a Simonffy Kálmán Művelődési Ház nagytermében. 
Bár az élet az ország sok helyére sodorta a volt nebulókat, mégis nagyon sokan tettek eleget a meghívásnak. 
Köszönet az Önkormányzatnak és a Katona Nyomdának a segítségükért. 

18. ÉVFOLYAM TALÁLKOZÓ 
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A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. Tápiószelén 2011. március 1-jétől vezette be házhoz me-
nő szelektív gyűjtési rendszerét, mely lehetővé tette az újrahasznosítható, illetve komposztál-
ható hulladékok teljes körű gyűjtését. A korszerű, házhoz menő szelektív gyűjtés során a lako-
sok részére térítésmentesen rendelkezésre bocsátott sárga színű – felirattal, ábrákkal illetve 
cégjelzéssel ellátott –zsákokban gyűjthető a csomagolási műanyag, papír, fém illetve italos 
karton hulladék, a zöld színű emblémával ellátott zsákok pedig a komposztálható hulladékok gyűjtésére szolgál-
nak. 

A gyűjtés komfortos megoldásnak bizonyul, hiszen a lakosoknak csak az ingatlanuk elé kell kihelyezni havonta 
egy alkalommal az újrahasznosítható, az áprilistól – decemberig terjedő időszakban pedig kéthetente egy alka-
lommal a komposztálható hulladékokat a szelektív hírlevélben meghirdetett időpontokban és módon.  

HÁZHOZ MENŐ GYŰJTÉS IDŐPONTJAI 
Az ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ hulladékok (csomagolási műanyag, fém, papír, italos karton) házhoz menő gyűj-
tése – 2012. első negyedévéig – az alábbi időpontban történik:  

2011. DECEMBER 12. (HÉTFŐ) | 2012. JANUÁR 9. (HÉTFŐ) 
2012. FEBRUÁR 13. (HÉTFŐ) | 2012. MÁRCIUS 12. (HÉTFŐ) 

 
A házhoz menő szelektív gyűjtés 2012-es évre vonatkozó teljes gyűjtési naptárát keresse szelektív hírlevelünk-

ben és a www.hiroshulladek.hu honlapon! 
KOMPOSZTÁLHATÓ hulladékok 
Az enyhe őszi időjárásra való tekintettel Társaságunk 2011. november 25-én egy soron kívüli komposztálható 
gyűjtési napot biztosított a tápiószelei Lakosság részére. 
Fontos tudnivaló: A fenti, soron kívüli gyűjtési időpontban kapott, komposztálható hulladékok gyűjtéséhez biz-

tosított zöld cserezsákot kérjük, gondosan őrizze meg, mert gyűjtőjáratunk csak 2012. tavaszán indul újra! 
 

 A KOMPOSZTÁLHATÓ hulladékok első gyűjtési napja  
2012. ÉVBEN:ÁPRILIS 13. (PÉNTEK) 

 
Tápiószelei eredmények 
Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tápiószelén a 2011. márciustól – novemberig terjedő időszakban 
a település összes háztartására vetítve 4,9 kg újrahasznosítható és 67,41 kg komposztálható hulladék került be-
gyűjtésre házhoz menő szelektív gyűjtés keretén belül! Ez a mennyiség bizonyítja, hogy a lakosság nyitott a kör-
nyezetvédelmi kezdeményezésekre és mind többen élnek a szelektív gyűjtés lehetőségével.  
Együttműködő munkájukat ezúton is köszönjük, mely nagyban hozzájárul a szelektív hulladékgyűjtési rendszer 
zökkenőmentes, eredményes működtetéséhez! A házhoz menő gyűjtés továbbra is folytatódik, melyben minden 
tápiószelei háztartás részt vehet a szelektív hírlevélben olvasható tudnivalók szerint. Gyűjtsünk együtt szelektí-
ven 2012-ben is! 
Ezúton kívánunk minden Kedves Ügyfelünknek szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet! 

Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 
További információ:e-mail: cegled@hiroshulladek.hu 

tel.: 53/707-061 honlap: www.hiroshulladek.hu 

FIGYELEM! 
A 2012-ES ÉV HULLADÉKGYŰJTÉSI NAPTÁRÁT TARTALMAZÓ SZELEKTÍV HÍRLE-

VELÜNKET KERESSE POSTALÁDÁJÁBAN AZ „ÖKOVÍZ” KFT. KOMMUNÁLIS  
HULLADÉK SZÁMLÁJÁVAL 2012. JANUÁR HÓNAPBAN! 

S Z E L E K T Í V E N   T Á P I Ó S Z E L É N 
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Több éves múltra tekint vissza a tápiószelei sakkélet. A kezdeti nehézségek után, szép sikereket értünk el a Pest 
megyei bajnokságban. Minden évben több egynapos sakkversenyt rendezünk, kapcsolódva nagyobb esemé-

nyekhez. A legutóbbi november utolsó hétvégéjén, vasárnap zajlott. A következő eredmények születtek:  
Abszolút kategóriában: 
1. Dudás Kálmán ( Tápiószele ) 

2. Kertész Gábor ( Tápiószele ) 

3. Selley László ( Pomáz ) 

4. Faragó Sándor ( Tápiószele ) 

5. Veres József ( Batina, Horvátország ) 
6.   Maka Sebastian ( Tápiószele ) 

Schnell versenyben: 
1. Dudás Kálmán 

2. Kertész Gábor 

3. Maka István 

4. Selley László 

5. Maka Sebastian 

6. Veres József 

TÁPIÓSZELE ADVENTI SAKKVERSENYE 2011. 

Beszélgetés Nagy Zoltánnal 
 
MIKOR ALAKULT MEG ÚJRA AZ ÖREGFIÚK 

CSAPATA? 
2011. júliusban alakultunk, azért Tápiószelén, mert 
Szőlősön feloszlott a csapat, amiben játszottunk, és a 
játékosok között többen voltunk ott szeleiek. 
 

KIK JÁTSZANAK A CSAPATBAN? 
Józsa Laci közreműködésével szerveződtünk újjá, amelyben 
játszik még rajta kívül több szelei, Borsos Laci, Molnár Józsi, 
Kiss Csaba, Kiss Andris, Nagy Zoli, Szőllősi Tóth Józsi, 
Dombai Józsi, Droppán Csaba, Bálint Sanyi, Szabó Karcsi, 
Katona Krisztián, Laczkó Zsolt, Wolf Zoli. Ez nem a teljes 
csapat, hisz játszanak még benne a környező településekről 
is, Sebesi Ferenc, Péter Sándor, Eszes Béla, Hegedűs Csaba, 
Mózes Pali, Tószegi Zoltán, Gulyás Csaba, Losonczi Gábor, 
Bata Károly, Zsámberger Márton, Tószegi István, Dézsi 
Csaba, Rédei Mihály, Bakos Zsolt, így valódi kistérségi a 
csapat. Életkorunkat tekintve 32-62 év közöttiek csapattársa-
im, 28 igazolt játékosunk van. 
 

TÁMOGATÓK, SZPONZOROK? 
A CG Electric Systems Hungary Zrt. szponzorálja a 
csapatot, így új mezekben kezdhettük el a bajnokságot, 
az, hogy sikerült támogatást kapnunk a CG-től ezt 

Droppán Csabának és Safranyik Ferinek köszönhetjük, 
Ők az összekötőink, kapcsolattartóink. Támogatónk 
Katona Krisztián is, aki a mezeinket feliratozta és 
logóval látta el. A többi költséget a csapat tagjai fede-
zik önköltségi alapon. 
 

MILYEN EREDMÉNYEKET ÉRTETEK EL? 
A bajnokságban tíz győzelem mellett 2 döntetlenünk 
van, így 32 ponttal vezetjük az öregfiúk mezőnyét, 13 
csapat közül. A szakmai irányítást Tószegi István, a 
technikai feladatokat Józsa László és Nagy Zoltán vég-
zi. Irányításukkal 2X 35 perces, nagypályás mérkőzése-
ket játszunk. Bízunk abban, hogy ezzel sokat teszünk 
egészségünkért, fizikai állóképességünkért, és hisszük, 
hogy ez az örök fiatalság elixírje. 
 

MIK A TOVÁBBI TERVEITEK? 
Elsősorban a jó szereplés, a bajnokság megnyerése, a 
baráti kapcsolatok és a csapattársak közötti jó viszony 
megőrzése. Bajnoki mérkőzéseink hétfőnként kerülnek 
megrendezésre, amelyre szeretettel várjuk régi és új 
szurkolóinkat és a rajongókat! 
 
Köszönöm a beszélgetést, további sok sikert kívánok 

Nektek! 
Urbán Mária 

ÚJRA VAN ÖREGFIÚK CSAPATA TÁPIÓSZELÉNEK 

A Blaskovich János Általános Iskolában is működő ceglédi 
TETZ Művészeti Iskola is részt vett Budapesten a nem önkor-
mányzati fenntartású közoktatási intézmények fenti címet 
viselő bemutatkozó rendezvényén, az alternatív Közgazdasági 
Gimnáziumban. A szakmai nap célja a nem állami óvodák, 
iskolák bemutatása volt, melyek ragaszkodnak saját tanulóik 
igényei alapján kialakított módszereik, programjuk megtartá-
sához. A rendezvény részét képezték szakmai műhelyfoglal-
kozások, előadások szülőknek és pedagógusoknak, színpadi 
bemutatók, képzőművészeti kiállítások is. A ceglédi művésze-
ti iskola a kiállításon bemutatta képzőművészeti alkotásait, 
filmfelvételen táncosai fellépését. 
Iskolánkban 3 művészeti csoportban közel 60 diák tanul. 

TETZ 
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A Város Napján megtartott ünnepségen nem tudott 
részt venni György József és kedves felesége Kati 
néni. 
Otthonukban köszöntöttük Őket 50 éves házassági 
évfordulójuk alkalmából. 
Jó egészséget és hosszú, boldog életet kívánunk Ne-
kik! 
 

„Egy pillanat volt csupán, csípős szemek találkozása,  
S lám, mi lett mostanra, mennyi öröm, mennyi hála,  

Egy pillantásból szökkent, cseppnyi varázs lángja szövi,  
Mi két embert szorosan, örökre összeköti……” 

 
Droppa Jánosné és Urbán Mária 

50 ÉVE HÁZASODTAK Értékes karácsonyi ajándéknak 
ajánljuk! 

 
AZ 

ISTENI SZERETET LEÁNYAI 
TÁPIÓSZELEI ZÁRDÁJÁNAK 

Króniká -ja 

 
ÉS R.K. POLGÁRI ISKOLÁJÁNAK TÖRTÉNETE 

( 1942-1951 ) 
 

A ZÁRDA KRÓNIKÁJA,AZ ISKOLA KORABELI ÉV-
KÖNYVEI,A REND BIZALMAS KÖRLEVELEI,ÉS 

EGYÉB EREDETI 
DOKUMENTUMOKFELHASZNÁLÁSÁVAL SZER-

KESZTETTE 
 

HARANGOZÓ MIKLÓS Celldömölk, 2011 
Ez áll egy nagyszerű könyv első borítóján. Olyan nemré-

gen megjelent könyvet ajánlunk kedves figyelmükbe, 
mely igazi korkép, arról az időszakról, mely alatt 

Tápiószelén elkezdődött az egyházi iskolai oktatás. Isme-
reteink szerint szerencsére még többen élnek, akiknek 

emlékeiben élénken élnek az első iskolai évek, a kedves 
Nővérek szeretete és odaadó nevelő munkája. 

A könyv megvásárolható a Simonffy Kálmán Művelődési 
Házban is. Szerezzenek örömet hozzátartozóiknak e ne-

mes ajándékkal! 

A Simon Marcsa Amatőr Színjátszók Köre 
sok szeretettel hívja és várja Önt és kedves családját 

a Simonffy Kálmán Művelődési Házba  
2011. 12. 18-án, vasárnap, 17 órakor  

kezdődő karácsonyi műsorára. 

A darabot írta és rendezte: Borsos Judit. 

Kedves vendégem Deák Marianna Ágnes 
különleges meglepetéssel készül Nézőinknek! 

 
Szereplők: 

Albert Boglárka, Boros Bettina, Borsos Judit,  
Bozóki Bence, Faragó Sándor, Horváth Adrienn,  

Juhász Bálint, Kovács Lászlóné Rózsika néni,  
Kovács Zsófia, Ljulina Alexandra, Mészáros Judit, Mészáros 

Martin, Mészáros Odett, Tóth Bettina 
 

„Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 

De jó volna ünnepelni 
Odahaza. 

De jó volna tiszta szívből 
- Úgy mint régen - 

Fohászkodni, 
                       De jó volna megnyugodni.” (Ady Endre)  

Ha ebben a rohanó világban,  
Önök is hasonlóan éreznek, 

jöjjenek el és ünnepeljenek velünk! 



Önkormányzati Híradó 
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ÜGYVÉDI FÉLFOGADÁS  
 Dr. Kása Gábor nagykátai ügyvéd minden 

héten, csütörtökön 17 és 19 óra között tart ügy-
védi félfogadást Tápiószelén, a Simonffy Kál-

mán Művelődési Házban.  
telefon : 06-20 9 563 480 

Önkormányzat intézményei: 
Polgármesteri Hivatal –  
központi telefonszám:  
53/580-030 
polgármester – 53/580-031 
jegyző – 53/580-032 
műszaki, kereskedelmi, szabály-
sértési ügyek – aljegyző – 
53/580-034 
gazdálkodási csoport –  
53/580-035, 
adóigazgatási ügyintézők – 
53/580-040 
anyakönyvvezető népesség 
nyilvántartás, közgyógyellátási 
ügyek – 53/580-038   
anyakönyvvezető gyámügyi 
ügyintéző  – 53/580-042 
anyakönyvvezetői szociális 
ellátások – 53/580-039 
szociális ellátások segély – 
53/580-036 
pénztár – 53/580-041 
Gondnokság – ivóvíz ellátással 
kapcsolatban: 53/580-033 
egyéb ügyek: 53/580-044 
Blaskovich János Általános 
Iskola – Széchenyi út 20.: 
53/581-003 
Tápiószele Székhelyű Közös 
Fenntartású Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat: 

53/380-028 
Könyvtár – 53/581-003 
Simonffy Kálmán Művelődési 
Ház – 53/381-232 
Csicserke Óvoda: 53/380-060 
 
Védőnői szolgálat –  
53/380-858 
Házi orvosi szolgáltatók: 
dr. Pap Gábor –  
53/380-050, 
dr. Radics Ilona –  
53/380-079, 
dr. Hódi Pál –  
53/380-154 
Gyermekorvos: 53/380-029 
Fogászat: 53/581-059 
Sürgősségi ellátás:  
8:00-16:00 óráig 
06-20-9542-700 
Ügyelet  
(16.00-08.00 óráig):  
29/440-074 
Tápiószelei Rendőrőrs – 
53/380-007 
Közvilágítási hibabejelentés  
telefonszáma:  
06-40-200-817 
e-mail: 
ugyfelszolgalat@kozvil.hu 
fax: 93/537-549 

Közérdekű telefonszámok: 

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

Wass Albert 
November hónapban elhunytak: 
Id. Zakar János élt 77 évet 
Lesták Józsefné, /Józsa Teréz/  élt 74 évet 
Gál Józsefné, /Ledacs Kis Erzsébet/ élt 90 évet 
Pálinkás Ferenc élt 82 évet 
Kun Jánosné /Safranyik Ilona/ élt 81 évet 

 
Emléküket megőrizzük! 

Dr. Petrik Gábor András 
radiológus szakorvos 

06/70  239 93 54 

Ultrahang-diagnosztikai 
magánrendelés 

telefonos bejelentkezés alapján , a Ceglédi Toldy F. 
Kórház radiológiai részlegén 

* felnőttek ill. gyermekek-csecsemők vizsgálata 
/ hasi szervek, lágyrészek, erek, mozgásszervek / 

* újszülöttek általános szűrővizsgálata 
* komplex emlővizsgálat 

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik id. Zakar Jánost, 
drága férjemet, édesapát, nagypapát, dédpapát utolsó útjára 
elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és osztoztak fájdal-
munkban. 
Köszönjük Pálfalviné Bartucz Ilonkának és Bartuczné Ilonkának 
szolgálatkész munkájukat. özvegye, és a gyászoló család 

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, akik 
Lesták Józsefné (Józsa Terézt) utolsó útjára elkísérték, sírjára 
koszorút, virágot helyeztek, osztoztak fájdalmunkban. 

A gyászoló család 

GÓLYAHÍR 
NOVEMBERBEN SZÜLETETT: 

Kósa Katinka  Bigyu Márta és 
    Kósa Viktor leánya  
Ládi Natália   Veres Nikoletta és 
    Ládi Gábor leánya  
Kókai Réka Seres Anita és  
 Ládi Gábor leánya   

Hosszú életet és nagyon sok boldogságot kívá-
nunk az újszülötteknek és szüleiknek egyaránt! 

Köszönetnyilvánítás! 
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett férjem, 
édesapa, nagyapa, dédpapa Pálinkás Ferencet utolsó útjára elkí-
sérték. Köszönjük a temetkezési vállalat munkatársainak munká-
ját, és Pálfalviné Bartucz Ilona odaadó lelkiismeretes munkáját. 
Köszönjük azoknak, akik halottunk sírjára a szeretet és tisztelet 
virágát elhelyezték.   a gyászoló család 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani az ügyeleten dol-
gozó orvosoknak, asszisztenseknek, sofőröknek. 
Külön köszönet a hétvégi ügyeletnek, hogy az infúzióval 
segítenek Anyukám fájdalmait enyhíteni, és a mentőállo-
más dolgozóinak a gyors segítségnyújtásukért, és végül a 
háziorvosoknak lelkiismeretes munkájukért. 
Tisztelettel:    Katona Ágnes 

IM MEMORIAM: - SZARVAS GYULA 
 

Élet, - Halál, - „ (ránk’ rótt forma; ) 
Jövünk, - s’ – „megyünk, -abszurd sorba ’…. 

Végtelen Vég-állomások, - hol’ – 
„ Jönnek a nyomunkban „ …..- (Mások.) 
NYUGODJ’ BÉKESSÉGBEN, - GYUSZI! 

Vasútállomástól 300 méterre családi ház eladó, 
vagy kiadó! 100 négyzetméter/ 3 szoba, nappa-
li, pince, kamra, melléképület / 400 négyszögöl 
föld- területtel.  
Érdeklődni lehet: Safranyik Zoltán  
06 30 372-10-35 

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS 
Hálás szívvle mondunk köszönetet a tápiószele, 

tápiószőlősi, és a farmosi lakosoknak, hogy Bukor 
Lászlóné született Hamar Erzsébet temetésén megjelentek, 

virágot, koszorút helyeztek el, részvétükkel enyhítették 
fájdalmukat!     gyermekei és testvérei 




