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KRÓNIKA 
A januári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. 

Január 14-én az Új Széchenyi Terv elképzeléseirıl kaptunk 
tájékoztatót. 
Január 23-án ünnepeltük a Magyar Kultúra Napját., Hővös-
völgyi Ildikó és Kauczky Armand mővészek színvonalas 
mősorával. 
Január 24-én a katasztrófavédelem munkatársával tekintet-
tük meg településünk belvízzel, talajvízzel sújtotta területeit. 
A számunkra katasztrofális területekrıl a szakembernek más 
a véleménye. 
Január 25-én felmérést végeztek a Hivatalban a „Nık helyze-
te a közszférába” címmel. 
Január 26-án a közadakozásból finanszírozott defibrillátor 
került átadásra a Mentıállomáson. A győjtést a Mentıalapít-
vány végezte, köszönjük nekik! 
Január 27-én Többcélú Társulási ülés volt Nagykátán a 2011. 
évi tervekrıl. 
Este képviselı-testületi ülés volt, amelyen döntés született az 

esıvíz elvezetési rendszer terveinek elkészíttetésérıl, a tele-
pülésrendezési terv módosításáról, közmeghallgatás tartásá-
ról és a költségvetés elızetes tárgyalásáról. 
Január 29-én tartotta a Természetbarát Klub az évente meg-
rendezett „Bakancsos” bálját. 
Február 2-án a Víziközmő Társulat Intézıbizottsága tartott 
ülést. 
Február 3-án Cegléden konzorciumi ülés volt a 49 település 
vezetıi részvételével. 
Március 1-jétıl a Hírös Kft. üzemelteti a szemétszállítást és 
és drasztikus díjemelés kerül bevezetésre. 
Február 4-én a vasútállomás felújításáról folyt tárgyalása a 
MÁV vezetıivel. 
Február 10-én rendkívüli testületi ülés keretében került elfo-
gadásra Tápiószele 2011. évi költségvetése. 

Kovács Ferenc 
Polgármester 

Egy települési költségvetés elkészítése soha nem egyszerő 
dolog, és különösen nem az 2011-ben. Egyre apadó központi 
támogatásokra, egyre növekvı energiaárak, és egyre több 
feladat nehezedik. Összehasonlításképpen még 2008-ban 
Tápiószele 800 millió forintos költségvetésében. 490 millió 
volt a normatív támogatás, addig 2011-re a 988 milliós költ-
ségvetésbıl csak 433 millió forint. A hiányzó összegeket min-
den évben az adókból és a díjakból kell pótolni. 

A költségvetés összeállításánál elsıdleges szempont, hogy 
intézményeink mőködıképességét megırizzük és biztosít-
suk a fejlesztési tartalékot. Egyre több olyan szolgáltatást kell 
megszőntetnünk, amelyet kevesen vesznek igénybe, vagy 
aránytalanul sokba kerül. 

Mindenkinek minden terülten fokozottan figyelni kell a 

költségekre. Célunk megırizni a munkahelyeket, de az egyre 
fogyó állami támogatás ezt nem sokáig teszi lehetıvé. 

2011-ben kötvény és hitelünk törlesztésére 45 millió Ft-ot 
költünk, ez a költségvetésünk kevesebb mint 5 %-a. 

A lakosság által fizetett kommunális adót 2010-ben útépí-
tésre fordítottuk. (az ingatlanonként fizetett 8.000,- forintból 
11 millió forint bevétel keletkezett.) 

 
A 2011. évi bevétel 938 millió Ft, ebbıl: 
 Normatív támogatás:   433 millió Ft 
 Adó bevételek:    162 millió Ft 
 Szociális és közfoglalkoztatás: 154 millió Ft 
 Mőködési bevételek:    96 millió Ft 
 egyéb bevételek:    93 millió Ft 

Tápiószele 2011. évi költségvetése 

Vízjelentés 
 

2010. tavasza óta tartó „trópusi” idıjárás, településünk 
mélyen fekvı területén lakók tőrıképességét felırli. A 
kisfaluban és a katolikus templomtól a 311-es útig a leg-
kritikusabb a helyzet. 
Az elmúlt hónapokban több szakemberrel 
(katasztrófavédelem, vízügyi igazgatóság, tervezı mér-
nök) megtekintettük a területeket. Sajnálatunkra az orszá-
gos problémákat látva központi segítségre, támogatásra 
nem javasolják a területeket. A legtöbb helyen épületek 
pincéjében, ingatlanok kertjében található talajvíz. 
Kb. 10 éves ciklusokban visszatérı jelenség, a talajvíz 
megemelkedése, a rendkívülien esıs idıjárás. A közbensı 
„száraz” években az emberek felelıtlenségébıl, betöltik, 
feltöltik az árkokat, ha pedig baj van az Önkormányzatot 
teszik felelıssé! Az árkok tisztántartása, az átereszek tisz-
títása a lakosság feladata. Én még senkit nem láttam ásó-
val, lapáttal árkot tisztítani! A feszültségek oldása és a 
végsı megnyugtató megoldás megkeresése miatt képvise-
lı-testületünk tervezıi szerzıdést kötött a két kritikus 
terület esıvíz elvezetésének engedélyes tervének elkészí-
tésére. A tervekkel pályázni fogunk, mert csak úgy teremt-
hetı elı a kivitelezés 5-600 millió forintja. De addig is a 
Mátyás út vízelvezetésére több mint 1 millió Ft-ért vásá-
roltunk csöveket és elkészítjük az árkot. 
Kérdés csak egy marad: ha elkészül az esıelvezetı rend-
szer, 10 év múlva kezdhetjük-e elölrıl, mert nyoma sem 
lesz a feltöltések, elszántások miatt? Ugye nem? 
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Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot a 2010. január 1-jétıl 
életbe lépı gépjármőadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. 
alapján, a  személygépjármővek esetén az adó alapja a 
személyautó forgalmi engedélyében feltüntetett kilowatt-
ban kifejezett teljesítmény. 
Az adó mértékét a teljesítmény és a gépjármő gyártási 
évétıl eltelt idı fogja meghatározni a következık sze-
rint: 
gyártási évben és az azt követı 3 naptári évben 345 Ft/kw 
gyártási évet követı 4-7. naptári évben 300 Ft/kw 
gyártási évet követı 8-11. naptári évben 230 Ft/kw 
gyártási évet követı 12-15.  naptári évben 185 Ft/kw 
gyártási évet követı 16. naptári évben és az azt követı 
     években 140 Ft/kw.  
TEHERGÉPJÁRMŐVEK ADÓZTATÁSA: 
Megmarad az önsúly szerint adóztatás (változatlan adó-
mértékkel, vagyis 1200 Ft, az önsúly minden megkezdett 
100 kilogrammja után ) a lakókocsi, lakópótkocsi a légru-
gós vagy azzal egyenértékő rugózási rendszerő nyerges 
vontató, tehergépjármő, autóbusz esetében. 
A légrugós jellegét az adóalanynak kell igazolnia a jár-
mő adóztatására illetékes önkormányzat felé, mégpedig 
a közlekedési hatóság (NKH) által kiadott hatósági bizo-
nyítvánnyal vagy igazságügyi gépjármő-közlekedési mő-
szaki szakértı szakvéleményével vagy „útkímélı ten-
gely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemuta-
tásával. 
 A tehergépjármőveknél szintén nem változik az adóalap, 

amely az önsúly + a raksúly 50 %-a. 
A fenti felsorolásban nem tartozó gépjármővek és pót-
kocsik esetén 1380 Ft az adó mértéke, az adóalap min-
den megkezdett 100 kilogrammja után. 
 
A súlyos mozgáskorlátozott személy adómentességben 
részesül 2011-tıl az alábbi feltételek szerint: 
Adómentesség illeti meg a súlyos mozgáskorlátozott 
személyt (mentességre jogosult adóalany) egy darab, 
100 kW teljesítményt el nem érı, nem személytaxiként 
üzemelı személygépkocsija után 

legfeljebb 13.000,- Ft erejéig. 
Súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, cselekvıképességet 
korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló mozgáskorláto-
zott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös 
háztartásban élı szülıt is megilleti az adómentesség a 
fentiek szerint. 
Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és 
adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi 
után is fennáll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legki-
sebb teljesítményő személygépkocsi után jár. 
További tájékoztatás az 53/580-030 telefonszámon 
Pálinkásné Plavecz Margittól kérhetı, illetve személyesen 
ügyfélfogadási idıben: hétfı – szerda – csütörtök napo-
kon 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.30 óra között 
 
Tápiószele, 2011. január 12. 

Pálinkásné Plavecz Margit 
fıelıadó 

L A K O S S Á G I  T Á J É K O Z T A T Ó 
2011. JANUÁR 01. GÉPJÁRMŐADÓ 

FIZETÉSÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKRÓL 

Az Önkormányzat által alapított díjak adományozására 
javaslattételi felhívással éltünk településünk honlapján 
és az Önkormányzati Híradóban. Megjelentettük a díjak 
rövid ismertetését is. Felhívásunkra többen beküldték 
javaslatukat. Köszönjük! 
Tájékoztatjuk a javaslattevıket, hogy olyan személyekre 
is érkezett javaslat, akik az elmúlt években már meg-

kapták a most javasolt díjat. E javaslatok megerısítet-
ték, jól döntött a testület, amikor e személyek munkáját, 
közéleti tevékenységét elismerte. 
A Képviselı-testület február hónapban fog dönteni a 
2011. évi díjazottak személyérıl. 

Kovács Ferenc  
polgármester 

2011. március 1-jével megváltozik a szemétszállítás rendje 
településünkön is. Az új üzemeltetı a Hírös Kft. ekkor kezdi 
meg a telephelyek mőködtetését és ekkortól vezeti be a 
„lerakási díjat” is (2,10 Ft/l). Ez a díj nagymértékő áremelke-
déshez vezet településünkön is. 

A lerakási díjra jön az Ökovíznek, mint szállítónak a 2 Ft-
os díja, így 1 liter szemét elszállítása és lerakása 4,10 Ft-ba 
kerül ettıl a naptól 

Nagyfokú áremelést „kompenzálva” elszállítják a zöld 
hulladékot, a szelektíven győjtött (narancssárga zsák) sze-
métbe bekerülhet a papír, fémdoboz, mindenféle mőanyag 
termék a PET palackokon felül. 

Mivel így csökken a családok heti szemetének a mennyisé-
ge, lehetıség lesz a leszerzıdött mennyiség csökkentésére., 
így akinek 120 literes kukája volt, dönthet 80 l, vagy 60 literes 
mennyiségrıl, így csökkentheti költségeit. 

Bevezetésre kerül a matricás rendszer is, amivel a nem 
fizetıket akarják kiszőrni a szállításból. 

A szolgáltatásokról részletes tájékoztatást kap majd a la-
kosság. 

Fájdalmas lépés az áremelés, de mindenki próbálja csök-
kenteni a szemétmennyiségét ezáltal a költségeit. 

Kovács Ferenc 
Polgármester 

Szemétszállításról 

Köszönjük! 
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„Mert minden érték, amit az életben találhatunk, azokból a 
kapcsolatokból fakad, amiket a körülöttünk lévıkkel alakí-
tunk ki. Mert nincs semmi olyan anyagi dolog, ami felérhetne 
a szeretet és a barátság megfoghatatlan kincsével.” 
 
Az ısz folyamán alakult Tápiószelei Nemzeti Kör, az ünnepek 
elıtt ajándékokat győjtött és 2011 januárjában 4 fı képviseleté-
vel eljutatta Etédre. Az ajándékokkal együtt átadtuk Kovács 
Ferenc polgármester üdvözlı levelét is. 
Az ajándékokat a település lakói nagy szeretettel és örömmel 
fogadták. Megható volt az a vendégszeretet és az a családias 

fogadtatás, ami végig elkísért bennünket rövid ottlétünk alatt. 
Etéd, e kis erdélyi, székely település lakói mind a mai napig 
megırizték a tiszta, nemesi emberi értékeket. 
Beszélgetéseink során egy hosszú távú és tartalmas kapcsolat 
alapjait tettük le, amelynek mikéntjét a jövıben Etéd és a 
Tápiószelei Nemzeti Kör alakítja ki. 
Vendéglátóink könnyes szemmel és baráti öleléssel búcsúztak 
tılünk és engedtek vissza „MAGYARBA”, a mielıbbi viszont-
látás reményében. 

Tápiószelei Nemzeti Kör 

Egy barátság kezdete 

„A szülıföld szálai örök összekötık a tájjal és a földdel, amibıl az 
ember lett, és amivé lesz, és nem szakadhatnak el soha.” 

Fekete István 
 
Új kezdeményezéssel állt elı a mővelıdési ház, amelyet köz-
vélemény-kutatás elızött meg. Megkérdeztünk néhány régóta 
a településünkön élı embert, hogy mesélne-e arról a világról, 
amikor gyermek illetve fiatal volt. Mi is történt akkor 
Tápiószelén?! 
A történeteket, legendákat, amelyek a tanítókról, papokról, 
focistákról, iparosokról, kereskedıkrıl és az akkori közélet 
szereplıirıl szólnak, szívesen lejegyeznénk, és a késıbbiekben 
- ha módunkban áll - könyv formájában megjelentetjük. 

Beszélgetésre hívtunk néhány „régi” tápiószeleit február 1-jén 
a mővelıdési házba. Olyan sok történet hangzott el, hogy 
észre sem vettük: eltelt két óra.  
A jó hangulatú beszélgetés folytatásaként 2011. március 1-jén, 
kedden 17 órakor várjuk azokat, akik itt voltak és azokat is, 
akik nem tudtak eljönni februárban! 
Kérjük az idıs embereket, akik szeretnék megosztani velünk 
emlékeiket, de már fárasztó otthonukat elhagyni, jelezzék! Mi 
szívesen felkeressük ıket, és lejegyezzük gondolataikat. 
Kérem mindenki segítségét, ırizzük és ápoljuk emlékét tele-
pülésünk múltjának, hogy ne merüljön feledésbe, és az utókor 
is büszke lehessen arra, hogy itt él. 
Tisztelettel:    Urbán Mária és Faragó Sándor 

Mi is történt akkor Tápiószelén?! 

„Beszélni nehéz” – ugye sokan emlékszünk Péchy Blanka 
nyelvmővelı mősorára –, de helyesen írni talán még annál is 
nehezebb. A magyar kultúra napja alkalmából néhány szó 
eshet anyanyelvünk használatáról is ezeken az oldalakon. 

Vannak helyesírási bizonytalanságaim a kis és nagy kez-
dıbető használatát illetıen, és úgy gondolom, nem vagyok 
ezzel a problémával egyedül. Önkényesen nem szeretek dön-
teni, ezért veszem a fáradságot, és hiteles forrás után nézek. 
Így találtam rá  A magyar helyesírás szabályzatának változásai 
címő dokumentumra. Ennek 145. pontjából idézek: „az ünne-
pek, a nevezetes napok, a történelmi események stb. írásában 
továbbra is megmarad a kis kezdıbető” annak ellenére, hogy 

„érzelmi töltésük miatt a nagy kezdıbető felé mozdult el írás-
gyakorlatunk”. 

Tápiószelén a magyar kultúra napjának ünnepi tartalom-
mal megtöltése a kilencvenes évek közepén kezdıdött, és ha-
gyománnyá vált az általános iskola alsó tagozatában. (Csak 
remélni tudom, hogy a TÁMOP-ban is betöltötte korábbi 
funkcióját.) Két civil szervezet is beépítette éves programjába 
a jeles napot, egy-egy magyar író, zeneszerzı vagy képzımő-
vész életének, közismert mővének felelevenítésével. Néhány 
éve már – a mővelıdési ház vezetıjének köszönhetıen – a 
széles közönség is lehetıséget kap, hogy együtt ünnepelje 
világszínvonalú kultúránkat, a Himnusz születésnapjához 
kötve. 

Január 23-án Hővösvölgyi Ildikó és Kautzky Armand 
zenés irodalmi mősorára szólt a meghívó. Két közismert, nép-
szerő színmővész, akiknek jellegzetes hangszíne senki másé-
val össze nem téveszthetı. Magyar színészek lévén, szemé-
lyükkel képviselték a magyar színházmővészetet. Mősoruk-
ban a magyar színpadok sikeres elıadásait idézték fel, ahol a 
világirodalom is jelen van. Érthetı, hogy a magyar szerzık 
(Ady Endre, Weöres Sándor, Kiss Dénes, Wass Albert, 
Romhányi József) mőveit még lelkesebb tapssal köszönte meg 
a közönség. A gyakran derőt fakasztó, máskor meghatottságot 
kiváltó irodalmi összeállítás vezérfonalát az elıadók szemé-
lyes emlékei képezték. Akik derőt tudnak kelteni másokban 
mókázásukkal, azok nagy kincset birtokolnak ebben a morcos, 
támadásra kihegyezett világban. 

A mővelıdési ház ismét valódi értéket kínált a lakosság-
nak. Öröm, hogy ezt nagyon sokan el is fogadták, hiszen telt 
ház köszöntötte a fellépıket. Köszönjük Urbán Mária szerve-
zımunkáját, az Önkormányzatnak pedig az anyagi feltételek 
biztosítását. 

Szatmári Imréné 

Hurrá! Farsang! 
Február hó elköszönıben, 
Télidı lassan elmenıben. 

Farsangi bált hirdet a plakát, 
"Vıfély" várja álarcos "arát". 

    

Jelmezes, mókás farsangi mulatságot  
rendez 

 a Tápiószelei Színjátszó Társulat és az  
Erdélyi –Magyarok Klubja. 

A zenés, batyus bál belépıje: 

 egy tombola tárgy. . 

Aki, jól szeretné érezni magát,  

várjuk sok szeretettel,  

a Simonffy Kámán Mővelıdési  Házba, 

2011. február 26-án, szombaton 18 órától. 

NEMZETI KULTÚRÁNK ÜNNEPE 
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Mese, mese, mátka... 
Iskolánk alsó tagozatában kedves hagyomány, hogy min-
den tanévben megrendezzük az 1. és 2. osztályos tanulók 
Mesemondó versenyét, amelyet mindannyian izgatottan 
várunk. Ebben a tanévben január 25-én hallgathattuk a 
szebbnél-szebb meséket. Úgy gondolom, hogy a zsőrinek 
egyáltalán nem volt könnyő helyzete, hiszen valamennyi 
„kis mesemondó” lelkiismeretesen felkészült, tudása legja-
vát adta.  
 
A helyezettek a következık:  
1. évfolyam:  
I. helyezett: Sipos Tamás   1. c 
II. helyezett: Varró Mercédesz  1. c 
III. helyezett: Zsengellér Patrícia 1. a  
2. évfolyam:  
I. helyezett: Raffael Eszter   2. c 
II. helyezett: Raffael György   2. c 
II. helyezett: Lénárt Dániel   2. b 
III. helyezett: Tisza Bettina   2. a 
III. helyezett: Miskolczi Laura   2. b 
 
Köszönöm a zsőri munkáját, amelynek tagjai voltak:  
Marczné Boros Krisztina – az Apáczai Tankönyvkiadó szak-
referense, Badenszkiné Lesták Zsuzsanna tanárnı, és Faragó 
Sándor a Simon Marcsa Színjátszókör vezetıje. Szintén kö-
szönöm a felkészítı nevelık és szülık munkáját! Remélem, 
hogy még nagyon sok hasonló, tartalmas, jó hangulatú ren-
dezvényen vehetünk részt! 

Horváthné Vágány Julianna 
osztályfınök 

Mesemondó verseny volt a 
3-4. osztályosok között. 

18 kiváló mesemondó mérte össze a tudását. Kellemes han-
gulatú, csodálatos délutánt töltöttünk együtt. Kincsekkel teli 
tarisznyát kapott minden gyerek, szülı és tanító néni is. Az 
izgalom ellenére gyönyörően hangsúlyoztak, beleélték ma-
gukat az állatszereplık helyzetébe. Mindenki gyıztesként 
tért haza! 
A zsőrinek mégis döntenie kellett.  
      3.osztály                                         4.osztály 
I. Pap Gergely   I. Bozóki Bence 
II. Kovács Mirjam   II. Gulyás Judit 
III. Katona Daniella  III. Rafael Mária 
III. Káplár Klaudia  
Mindenkinek gratulálok! 

Ivanics Lászlóné 
tanító néni 

A 3. a osztály győjtést szervezett az árvízkárosultak javára.  
Adományaikat a vadnai óvodások vették át, köszönetképpen ezt a levelet küldték: 

Kedves 3.a osztály!Kedves Kati néni! 
A Szivárvány Gyermekóvoda Vadnai Tagóvodájának nevelıtestülete, a gyerekek és a szülık nevében szeretném megköszön-
ni nektek a gyönyörő rajzokat, a kedves ajándékokat, amelyet nagy szeretettel készítettetek számunkra, hogy örömet szerez-
zetek kis óvodásainknak. Minden 3.a osztályos tanulónak jó tanulást, eredményes évet kívánunk, Kati néninek jó egészséget, 
erıt és kitartást a munkájához. Szeretettel gondolnak rátok:Az óvó nénik és az óvodások Büszkék vagyunk a segítıkész tanu-
lóinkra.            Kiszelné Móró Szilvia 
                  Igh.. 

„SzékelyKapuk - ZöldKapuk” címmel hat tablós kiállítási 
anyagot készítünk a „környezetbarát háztartás” témái-
ban. Csapatunk nagy izgalommal és lelkesedéssel kez-
dett a feladat megoldásához. Rajzokat, figyelemfelkeltı 
plakátokat tervezünk. 

• Elsı feladatunk az éghajlatváltozások és azoknak következ-
ményeirıl fog szólni. Szeretnénk tájékoztatni az embereket a 
szélsıséges jelenségek okairól. 

• Második tablónkon tájékoztatni szeretnénk mindenkit, hogy 
figyeljenek oda a kipusztuló állat és növényfajok sokaságá-
ra. Hisz veszélyben az élıvilág! 

• Harmadsorban egy régi környezetbarát házat és annak be-
rendezési tárgyait, mőködését szeretnénk bemutatni. 

• Negyedik munkánk saját háztartásunk környezetbarát mő-
ködtetéséhez nyújt segítséget. 

• Ahhoz, hogy életünk természetesebb, tevékenyebb és jobb 
legyen, az ötödik tablónk segít. 

• Terveznünk kell egy házat, amely felkészít bennünket a 
klímaváltozásnak köszönhetı szélsıséges idıjárásra, szelek-
re, hı és hideghullámokra, forró napsütésre… 

 
Több helyen szeretnénk bemutatni a kiállítást, hogy minél 
többen láthassák a munkánk eredményét. Szeretnénk felhívni 
a figyelmet arra, hogy a természet összefüggı rendszer, felis-
mertetni elıdeink természetközelibb életmódját és annak kö-
vetnivaló példáját. Az Európai Magyar Fiatalság együttmőkö-
désével szervezzük ezt a programunkat. 
Reméljük sikerül felhívnunk a figyelmet a teremtett világ ak-
tív felismerésére, szeretetére, megırzésére. Sok látogatót vá-
runk a kiállításokra! 
Az elsı kiállítás megnyitója a Blaskovich János Általános Isko-
la aulájában lesz! 

A 8.b. osztály SZELE-KTÍV csapata 

Vándorkiállításra készülünk… 
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A Blaskovich Múzeum Baráti Kö-
re, mint közhasznú egyesület, a 
BLASKOVICH DÍJ ELNYERÉSÉRE 
pályázatot hirdet a 2010/2011-es 
tanévre a tápiószelei Blaskovich Já-
nos Általános Iskola 8. osztályos ta-
nulói részére. Célja a Blaskovich-
fivérek szellemi és tárgyi örökségé-
nek gondozása, népszerősítése. 

 
Pályázatokat az alábbi  
témakörökben várunk: 

 
Az iskola névadójának bemutatása.  
     Kötelezı elem. 
A Blaskovich Múzeumhoz, vagy a 

múzeumalapító fivérekhez kap-
csolódó kutatások, látogatások, 
élmények leírása.  
(Családi vagy iskolai múzeumlá-
togatások, órák, kézmőves foglal-
kozások alkalmával szerzett isme-
retek, tapasztalatok bemutatása. 
Hogyan él a település lakóinak 
emlékezetében a két fivér?) Vá-
lasztható. 

Tápiószele természeti, vagy épített 
környezetének bemutatása.  
A település természeti adottságai-
nak, élıvilágának jellemzése. An-
nak elemzése, hogyan hatott 
mindez az itt élık életmódjára? 
Hogyan tükrözıdik a város épített 

környezetében mindez? Választ-
ható. 

A pályázat feltételei: 
A pályázni szándékozó tanulók 

2011.február 25-ig regisztráltassák 
magukat a Baráti Kör titkáránál, 
Gócsáné Móró Csilla múzeumigaz-
gató asszonynál. 

Egy tanuló egy pályázatot adhat 
be a fenti témakörök valamelyikébıl. 

A pályamő legyen olvasmányos, 
jól szerkesztett, stilisztikai és helyes-
írási szempontból is kifogástalan. 

Terjedelme legalább öt gépelt ol-
dal legyen (A 4-es oldal, 12-es bető-
méret, másfeles sortávolság, hozzá 
tetszıleges számú illusztráció, for-
rásjegyzék csatolható.) Két példány-
ban, névvel ellátva, esztétikus kül-
lemben kérjük beadni az elkészült 
munkákat. A pályázat beadásának 
határideje: 2011. május 21. 

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

A pályázók a Blaskovich Napok 
2011. május 31-én 15 órakor kezdı-
dı nyitott baráti köri rendezvényén 
rövid elıadásban mutassák be az 
elkészült pályázatot, válaszoljanak 
az esetleges kérdésekre, a pályamő-

vükkel kapcsolatos tesztre. 
A pályázóktól elvárjuk, hogy leg-

alább két alkalommal múzeumi kon-
zultáción vegyenek részt. 

A pályázatok elbírálása: 
 
A pályázatokat a Múzeumbaráti 

Kör vezetısége, az iskola képviselı-
jének bevonásával bírálja el. A díj 
csak megfelelı színvonalú pályamő 
esetén nyerhetı el. A díj odaítélésé-
nél elınyben részesítjük az egyéni 
megközelítéső, elmélyült búvárko-
dásra utaló mőveket.  

A díj értéke ebben az évben 100 
000 Ft, azaz százezer forint.  

Ezen kívül minden értékelhetı 
munkát jutalmazunk. A díj átadása a 
tanévzáró ünnepségen történik. 

Fenntartjuk a színvonalas írások 
megjelentetésének jogát. 

 
Arra kérjük az iskola pedagógusa-

it, a tanulók szüleit, hogy bátorítsák 
jó képességő, tehetséges diákjaikat 
pályázatunkon való részvételre, és 
segítsék tanácsaikkal ıket. 

 
Tápiószele, 2011. január 24. 
 
Gócsáné Móró Csilla Terék Mihály 
            titkár         elnök 

A Blaskovich-díj pályázati felhívása 

A jelenkori hazai fotómővészet 
egyik legnagyobb egyénisége tavaly 
volt 85 éves. A Cegléden élı Tóth 
István elıtt tiszteleg e kiállításunk, 
aki még a Blaskovich fivéreket is 
fényképezte. Talán nincs is más 
olyan, e szép kort megért magyar 
fotómővészünk, aki annyi nemzet-
közi díjat kapott volna szerte a világ-
ban Japántól Afrikán át Dél- és 
Észak-Amerikán keresztül Európá-
ban, Ázsiában egészen Oroszorszá-
gig bezárólag, mint éppen Tóth Ist-
ván. A sok szép elismerés mellett 
Ceglédhez mindvégig hő maradt, ott 
él. 
Mai fotómővészetünk emblematikus 
egyénisége, aki csak és kizárólag a 
fénnyel rajzolja csodálatos fekete 

fehér fényképeit. Ezeket ma már Eu-
rópa s a világ legkiemelkedıbb mú-
zeumaiban ırzik féltett mőalkotás-
okként. A mővészt 52 országban, 
több mint 2200 kiállításon bemuta-
tott mőveiért 328 nemzetközi díjjal 
jutalmazták. Ezek közül talán a leg-
jelentısebb Az Évszázad Kiváló Fotó-
mővésze-díj (New York 1980). Elsı-
ként ı kapta meg a világon a fotog-
ráfusok „Oscar-
díja”- ként ismert 
díjat. Még néhány 
jelentısebb díja, és 
kitüntetése: Balázs 
Béla díj. 1979, 
UNESCO díj 1985, 
Érdemes Mővész 
1986, Cegléd dísz-

polgára 1996, Magyar Fotómővészek 
Szövetsége Életmődíj 1998, Magyar 
Köztársasági Érdemrend Keresztje 
1998, Pest Megye Mővészetéért 2000, 
Hazám-díj 2009. Tóth István fotó-
mővész tárlatát 2011. március 5-én 
15 órakor Dr. Koltói Ádám egyete-
mi oktató nyitja meg. A kiállítás 
május 8-ig lesz látogatható a 
Blaskovich Múzeumban. 

AZ ÉVSZÁZAD FOTÓMŐVÉSZE FELVÉTELEI A BLASKOVICH MÚZEUMBAN 
Tóth István fotómővész PILLANATOK címő tárlata 

Kérjük, személyi jövedelemadójuk 1 %-val támogassák köz-
hasznú szervezetünket. A RENDELKEZİ NYILATKOZATRA 

AZ ALÁBBIAKAT ÍRJA:  
Kedvezményezett neve:  

BLASKOVICH MÚZEUM BARÁTI KÖRE   
ADÓSZÁMA: 19176482-1-13 

Az ez évi felajánlást BLASKOVICH FIVÉREK ÉLETNAGYSÁ-
GÚ KERTI SZOBRÁNAK készítésére kívánjuk fordítani. 
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Rómában kezdıdött, minden, ahol 
az egyik ünnep volt február 15-e, 
amit Lupercakia-nak hívtak Luperca 
istennı után. İ volt a hitvese az er-
dık, mezık, tüzek urának, 
Faunusnak. Ezen az ünnepen az em-
berek a város leghíresebb dombjá-
nak lábánál találkoztak, állat- és ke-
nyéráldozatot mutattak be istenük-
nek. Az áldozati kecskék bırébıl 
szíjakat hasítottak, amivel - fıleg a 
férfiak - megcsapkodták a közelük-
ben álló lányokat. 
Ugyanezen a napon Juno istennı 
tiszteletére egy faládába összegyőj-
tötték a lányok neveit, fiatal nıtlen 
férfiak húzták ezeket ki. Ily módon 
megismerkedhettek egymással, és 
ha szerelem lett a dologból, össze is 
házasodtak a következı év ünnepén. 
Így lett hát ez a februári nap a sze-
relmesek napja.  
Az idıszámítás után 496-ban 
Celasius pápa elrendelte, hogy a 
Luperca ünnep helyett Szent Valen-
tinra emlékezzenek február 14-én, 
egy nappal korábban. 
 Ki volt Szent Valentin?! Egy legen-
da úgy tartja, hogy II. Claudius csá-
szár uralkodása idején élt római pap 
volt, akit 269. Február 14-én végez-
tek ki, mert segített az akkoriban 
üldözött keresztényeknek. A Krisz-
tus-hitet követık megırizték emlé-
két, s február 14-ét ezután Szent Va-
lentin napjaként ünnepelték. A törté-
net egy fiatal, vak lányt is említ, aki 

a börtönır gyermeke volt. Valentin 
megsajnálta és imáival meggyógyí-
totta. Kivégzése napján levelet írt a 
lánynak, melynek végén ez állt: a te 
Valentinod... 
A keresztény világban ez hamar el-
terjedt a legenda. A vaskalapos an-
goloknál is megkedvelték ezt a na-
pot és 1446-ban már úgy ünnepelték, 
hogy a fiatalok apró ajándékokat és 
versecskéket küldtek egymásnak. 
Franciaországban ismert lett a 
"játék", ahol szív alakú piros doboz-
ból húzták ki a fiúk a lányok neveit, 
illetve a lányok a fiúk neveit. 
Az 1700-as években megjelentek az 
elsı Valentin verseskötetek. A 19. 
században pedig Valentin napi üd-
vözlıkártyákat küldtek egymásnak 
az emberek, fıképp a szerelmesek. 
A Bálint-nap mint a szerelmesek 
napja Magyarországon csupán egy 
évtizede vált igazán ismertté. Ná-
lunk nincsenek olyan hagyományai, 
mint Amerikában, vagy Angliában, 
itt szinte kizárólag a fiatalok ünnepe, 
amikor kisebb ajándékokkal (pl. vi-
rággal, színes léggömbökkel, szívek-
kel) lepik meg egymást. 
Bálint napjához főzıdı néphiedel-
mek, azonban már középkori naptá-
rainkban, misekönyveinkben is elı-
fordulnak, ünnepét tehát ıseink is 
számon tartották. Népszerőségét 
kereszt- és családnévként való sőrő 
elıfordulása is mutatja a középkor 
végén. 1522-ben a legkedveltebb 

szegedi keresztnevek közé tartozott.  
Vannak a naphoz főzıdı tájjellegő 
szokások. A mohácsi sokácok ezen a 
napon böjtölnek: csak egyszer esz-
nek vagy zsír nélkül fıznek, a temp-
lomban imádkoznak, gyónnak, ál-
doznak. Hıgyész kımővesei e napon 
misére mentek, hogy a magas állvá-
nyokon dolgozva Bálint oltalmazza 
meg ıket a leeséstıl. Bálint reggelén 
az állatok itatóvizébe szenteltvizet 
cseppentenek. Mindszenten akár 
van, akár nincs hó ezen a napon, 
csíkot söprenek, vagyis utat vágnak 
az udvar olyan részén, ahová nem 
fér oda az aprójószág, de az ég ma-
darai igen. Ide mindenféle gabona-
szemet, aszalt gyümölcsöt szórnak 
számukra. Cserszegtomaj gazdái 
Bálint-napkor napkelte elıtt megke-
rülik a birtokukat, hogy a tolvajokat 
és a madarakat távol tartsák a szılı-
tıl. Balatongyörökön hasonló szán-
dékkal megmetszik a szılı négy 
sarkán a tıkéket. Hangonyban úgy 
vélik, ezen a napon jönnek vissza a 
vadgalambok, ez már a tavaszt jelen-
ti. A rábaközi Szil faluban Bálintot a 
verebek védıszentjének tartják, mert 
már nekik is kedvez az idıjárás. A 
néphit szerint ez a nap a "madarak 
mennyegzıjének" a napja, ezen a 
napon szólal meg elıször a madarak 
szerelmi éneke. 
Forrás.: internet 

Urbán Mária 

BÁLINT NAP - VALENTIN NAP 

Kanadai siker 
 
Calgaryban, a 315 000-res (Wikipédia) kanadai magyarság 
reprezentatív, kulturális központjában, a Magyar Házban – 
kicsit a Tápió-vidéket is képviselve – szerepelt a Kozma 
Tamás-Terék József Duó. A tápiószelei-tápiószentmártoni 
páros visszatérı vendége a tengerentúli honfitársaink kö-
zösségeinek: már 2008-at is ık búcsúztatták el Calgaryban, 
októberben a Nyugat-Kanadai Magyarok Folk Fesztiválján 
húzták a talp alá valót, majd az idei szilvesztert a január 8-
án Winnipengben is megismételték. Sikerüket mi sem jelzi 
jobban, mint, hogy a 4-5 hétre tervezett kanadai ıszi turné-
jukra már hét város is bekapcsolódott. 

UTAZZON VELÜNK!  
Kihagyhatatlan ajánlatok! 

Spanyolország – Costa Brava „fıvárosa”, Lloret de Mar 
10 nap utazással /8nap-7 éjszaka/ 

komfortos autóbusz, szállodai elhelyezés, félpanzióval 
Tápiószelei indulással-érkezéssel – 2011. június 17- 26. 

80500 Ft-tól – 89 900 Ft-ig/fı 
Görögország – Paralia 

10 nap utazással /8nap-7 éjszaka/ 
Komfortos autóbusz, önellátás 

Minden utazást idegenvezetı kísér, amely a fent jelzett ár-
ban benne van! 
Bıvebb információ a részletekrıl és a többi utazási lehetısé-
gekrıl a 06 53 381-234 es telefonszámon vagy a tápiószelei 
Mővelıdési Házban személyesen vagy a 06 53 381-232 tele-
fonszámon. 

Részvételi díj/fı 
utazással együtt 

06.29-07.18 
08.31-09.06 

07.19-08.30 

2 fıs stúdió 58.700 64.700 

3 fıs stúdió 52.900 57.800 

4 fıs stúdió 50.200 54.300 

4 fıs 2 szobás apartman 54.500 59.500 

5 fıs 2 szobás apartman 51.600 55.900 

A vér életet menthet! 
 

Nagyon várjuk új és régi, véradóinkat a   
Tápiószelei Simonffy Kálmán Mővelıdési Házba, /Posta út 2./  

Aki embertársának vért ad, életet ment!  
A véradás idıpontja: 2011. március 1. /kedd/, 

13 órától -17 óráig. 
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Folytatódik a szőrıvizsgálat 
 
2011. február 1-tıl folytatódik a ROSZ tagszervezete, 
és a tápiószelei Bizalom Klub által szervezett szőrı-
program. A szőrésben az 50-70 év közötti tápiószelei 
lakosok vehetnek részt, de az 50 év alatti és a 70 év 
feletti lakosok is kérhetik a vizsgálatot, amennyiben a 
családban elıfordult már vastagbél vagy végbéldaga-
natos betegség. 
A széklettartályokat aktivistáink házhoz viszik, a le-
adás idıpontja keddi napokon a háziorvosnak, rende-
lési idıben. 
Aki decemberben nem tudta leadni a székletmintát, de 
a tartályt átvette, kérjük, hogy a mintát adja le keddi 
napokon háziorvosánál. 
Éljenek a lehetıséggel, vegyenek részt a szőrésben, 
ezzel is felelısen járuljon hozzá saját egészsége és élet-
minısége megtartásához. 
Kérjük, fogadják bizalommal aktivistáinkat, a Bizalom 
Klub tagjait! 
Szőréssel kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak Rostás 
Józsefné, Ilonka klubvezetıhöz az 53/380-210 vagy a 
06/30-294-14-40 telefonon. 

Kósa Istvánné 
klubvezetı h. 

A tápiószelei ÖTE. 2010. évi  
munkájáról 

A tápiószelei Önkéntes Tőzoltó Egyesület egy mozgalmas, 
eseményekben gazdag évet tudhat maga mögött. 
Az elmúlt év fordulópont volt. Április 24-én vásároltunk egy 
IFA típusú gépjármőfecskendıt. 
13 esetben avatkoztunk be, /dolgoztunk/ tőzkáresetnél a 
nagykátai bajtársaink oldalán. Tizenegy alkalommal vettünk 
részt önállóan csapadék, illetve belvíz eltávolításán. Öt eset-
ben helyszínt biztosítottunk. A káreseteknél eltöltött órák 
száma: 756 munkaórát tesz ki. 
Azonban ezzel még nem teljes a lista. Gépkocsink számára 
egy garázs építése vált indokolttá, aminek alapozását május 
10-én kezdtük el. Munkánk eredményeként november elsı 
napjaiban fedél alá, garázsba került a tőzoltó autónk. Ennek 
a munkának az elvégzésére közel 6oo munkaórát fordított 
az ÖTE tagsága. 
Egyesületünk olyan civil szervezet, mely a lakosság védel-
mének érdekében jött létre, tevékenységét erejéhez mérten, 
elkötelezettségbıl végzi. 
A tápiószelei Önkéntes Tőzoltó Egyesület 125 évvel ezelıtt, 
1886. március 21-én, a helyi iparos társadalom kezdeménye-
zésére alakult meg. Az alapítók között találunk hivatalnoko-
kat, kétkezi munkásokat is.2011. évi munkatervünkben sze-
repel ennek méltó megünneplése. Május 28-n a jubileumi 
ünnepségünket az alkalomhoz méltóan szeretnénk megün-
nepelni. 
Tisztelettel jegyezte:   Kasza Sándor 
 elnök 
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Egyedülálló ajánlat! 
Tápiószelén a Györgyei úton négylakásos, kertes, kí-
vülrıl hıszigetelt társasházban, földszinti 75 nm-es, 
kétszobás összkomfortos lakás, rendkívül kedvezı 

feltételekkel eladó. 
Kétmillió forint fizetése esetén máris költözhet. 

Érd: 30/266-8575 

KÖNYVELÉS 
 

Regisztrált mérlegképes könyvelı vállalja egyéni 
vállalkozók, Bt-k, Kft-k teljes körő könyvelését, 
magánszemélyek SZJA bevallásának készítését, 

reális áron  
UNIVERSAL DESIGN Kft. 

2766 TÁPIÓSZELE Nagy Lajos krt. 37/a 
Polonyi Katalin.  

Telefon 06/70 291-02-96,  
06/70 632-76-89 

FELHÍVÁS 
 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Tápiószelén az alábbiak 
szerint alakul a házhoz menı szelektív győjtés rendje: 
 

 

február 11. 

Mit győjtsünk, hogyan győjtsük? 
színes és víztiszta (színtelen) PET jelzéső palack (ásványvizes, 
üdítıs) 
mőanyag kupak 
Sárga színő „ÖKOVÍZ”-es zsákban, kiöblítve, laposra taposva! 
 

Mire kell odafigyelnünk? 
A sárga, „ÖKOVÍZ” Kft. cégjelzéssel ellátott zsák kizárólag a 
mőanyag PET palackok győjtésére szolgál. Amennyiben a zsák-
ban egyéb hulladék (pl. háztartási, veszélyes) kerül elhelyezésre, 
ebben az esetben a győjtıjárat munkatársai nem szállítják el azo-
kat!  

Házhoz menı szelektív győjtéssel kapcsolatos kérdéseivel hívja a 
30/598-2512-es telefonszámot! 

 

További szelektív hulladékgyőjtéssel kapcsolatos hasznos infor-
máció a www.okoviz.hu honlapon olvasható. 

 

 
Mőködjünk együtt, tegyünk közösen környezetünk tisztasága, 

jövıje érdekében! 
Segítı közremőködésüket, köszönjük! 

„ÖKOVÍZ” Kft. 

Kedves Támogatóink! 
Kérjük, hogy a 2010 évi felajánlott  

adójuk 1%-ával szíveskedjenek támogatni  
óvodás gyermekeinket! 
Micimackó Alapítvány 

1 8 6 7 1 8 2 2 9 - 1 - 1 3  
250 óvodás gyermek nevében  

a M.A. kuratóriuma 

Az „Építsünk Iskolát” Alapítvány kuratóriuma kéri, hogy 
adója 1 %-ával járuljon hozzá a tápiószelei gyermekek jól bevált 
közösségformáló programjainak megvalósításához, értékırzı 
hagyományainak ápolásához (pl. egészségvédelmi nap, Föld nap-
ja, Damjanich-hét, tanulmányi kirándulások, ajándék könyvek,) 

 

Alapítvány adószáma: 18665817-1-13 
 

Köszönettel: 
Kácsorné György Gabriella 

igazgató 
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Ismét egy sikeres évet tudhat maga mö-
gött a Természetbarát Klub. 2010-ben 43 
rendezvényt tartottunk, illetve vettünk részt 
különbözı rendezvényeken. A 64 napos 
elfoglaltsággal több, mint háromezer embert 
mozdítottunk ki otthonából rendezvényeink-
re. Legnépszerőbbek voltak továbbra is az 
országos kiírású gyalogtúráink, közülük is a 
Kincsem – Aranyszarvas túrára több, mint 
800 fı jelentkezett. Ez a túra tavaly a 
Cartographia kupa túrája is volt, talán ezért 
is egy picit nagyobb volt az érdeklıdés, 
mint a korábbi években. Tavaly volt a klub 
elsı kenutúrája. Hévíztıl Fenékpusztáig 
eveztünk; nagyon féltünk elıször a 14 km 
evezéstıl, de azért szárazon megúsztuk. 
Tavaly nyáron Svájcban egy magashegyi 
túrán is részt vett csapatunk; a Rajna forrá-
sát kerestük meg a néhol havas csúszós 
terepen. İsszel egy ötnapos út során Csán-
góföldre és a moldvai kolostorokhoz is elju-
tott csoportunk és felkerestünk több magyar 
vonatkozású emlékhelyet: Csomakörös, 
Zágon, Kézdivásárhely, Segesvár stb. 

Hat alkalommal kiscsoportos vonatos 
utakat szervezve az InterCity szerdákat 
kihasználva eljutottunk Pécsre, Kaposvárra, 
Szombathelyre, Sopronba, Nyíregyházára és 
Sárospatakra. Kora reggeli indulással leg-
alább 8 órás ott tartózkodással a legfıbb 
látnivalókat megismertük úgy, hogy az uta-
zás a 90 %-os jegyre még 1000 Ft-ba sem 
került. Ezeken a kiscsoportos utakon általá-
ban 12 – 26 fı vett rész, (Sopronban még 
idegenvezetıt is kért csoportunk). 

Szeptember utolsó hétvégéjén egy há-
romnapos konferenciának helyszíne volt 

Tápiószele. A Pest megyei Természetbarát 
Szövetség volt soros az évente más megyé-
ben megrendezésre kerülı Kelet-
magyarországi Természetbarát Szövetségek 
háromnapos konferenciájának. A pest me-
gyei szövetségtıl kapott felkérést teljesítve 
mi mutattuk be kistérségünk legfontosabb 
látnivalóit a harminc fıs delegációnak, akik 
a visszajelzések alapján nagyon jól érezték 
magukat. Szintén megyei rendezvény volt a 
novemberi szokásos PTSZ évzáró rendez-
vény, ami korábban éveken át Gödöllın, 
majd Erdıkertesen került megrendezésre, 
tavaly nem kellett messzire utaznunk; hoz-
zánk alkalmazkodva Tápiószelén a mővelı-
dési házban volt a szokásos évzáró ahol 
mindenki jól érezhette magát. 

Decemberre még két rendezvényünk 
maradt; a szokásos FLÓRA Virágfesztiválra 
ismét megtelt a különjáratú autóbuszunk; a 
már hagyományos bejglis-pezsgıs túránkra 
ezúttal is sokan jöttek vidékrıl, közülük egy 
népesebb csoport Lajosmizsérıl. 

Tavaly három igazi természetbarátot 
veszítettünk el; Furcsa János nagykátai ba-
rátunk alig élt 39 évet. Nyitrai Palibácsival 
sokan találkoztak a Kincsem 40 km-es túrán 
Tápiószent-mártonban a Blaskovich kápol-
nánál és a Szent Iván éji sóút túrák hajnalán 
a Szolnoki út végén a Gulyarét ellenırzı 
pontjánál. Ledacs Kis István barátunk tavaly 
több alkalommal is volt velünk, az idei évrıl 
is már tervezgettünk halála elıtt 2 nappal, 
mikor beszéltünk. İk már nincsenek közöt-
tünk; az égi ösvényeket járják, de emléküket 
megırizzük! 

Januárban már két gyalogtúránk volt; 

Szekszárd környékén a Bartina 15 km-es és 
Csókakı környéké a Vincézés pincézés a 
Vértes nyugati oldalán 16 km-es távokon. 
21-én vetítés volt a mővelıdési házban, 29-
én pedig a hagyományos Bakancsos bálunk 
volt a TRAFÓ étteremben, ahol Janza Kata 
volt bálunk sztárvendége. A jól sikerült bál 
után vasárnap délután Kecskeméten a Kato-
na József színházban a Nyomorultak c. mu-
sicalt néztük meg. Idei, már hatodik rendez-
vényünk, kimozdulásunk február 5-én volt, 
a hagyományos Téli sóút, vagy (hótaposó 
sóúttúra) Tápiószelétıl – Tápiógyörgyéig 
vagy Szolnokig a történelmi sóúton, A 168 
induló túrázóból 90-en választották a hosz-
szabb 34 km-es távot, akik Szolnokon a Víg 
Bakter sörözıben a túra céljában vették át a 
díjazásukat. 

További hírek: március 5-én ismét kenu-
túrán veszünk részt Hévíztıl Fenékpusztáig, 
keresünk még néhány társat szabad hajóink-
ba. A szokásos Kincsem –Aranyszarvas túra 
az idei munkanap áthelyezések miatt nem 
március 20-án, hanem 26-án kerül megren-
dezésre. 

Február 1-tıl már mőködik a klub inter-
netes oldala. A www.szeletura.hu oldal 
feltöltése folyamatosan bıvül, kérjük láto-
gassanak el oldalainkra, ahol további híreket 
is olvashatnak. 

Lipák István klubvezetı 
www.szeletura.hu  

Örömmel tájékoztatjuk 2011. február 1-tıl a 
Tápiószelei Természetbarát Klub honlapja meg-
kezdte mőködését. A www.szeletura.hu honlap 

feltöltése folyamatos. …. 

A Természetbarát Klub hírei 

EBOLTÁS 
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy városunkban az 

ebek 2011. évi veszettség elleni kötelezı oltására a követ-
kezı helyeken és idıpontokban kerül sor: 

2011. március 12. szombat 8.30 -16.00 óráig 
(Dr. Crespo Carlos Enrique)  

- Farmosi úti temetı parkolója (Temetı u. és Vörösmarty u. sarok) - 
 

2011. március 19. szombat 8.30 -16.00 óráig 
(Dr. Crespo Carlos Enrique)  

- Farmosi úti temetı parkolója (Temetı u. és Vörösmarty u. sarok) -  
 

Pótoltás: 
2011. május (Dr. Krevenka Antal) 

Ibolya út, Abonyi út, Széchenyi út (régi állatorvosi rendelı) 
 
A májusi oltás végleges idıpontjáról a késıbbiekben értesítjük 
az állattartókat. 
Az oltás díja: 3500Ft /eb  amely magában foglalja a kötelezıen 
kiadott új típusú Kisállat Egészségügyi Könyv árát. 
A féreghajtás ára 200 Ft/ 10 kg.  
AZ EBEK VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSA – az 1995.évi XCI. tör-
vény és a 20/2001. (III. 09.) FVM rendelet alapján – KÖTELEZİ MIN-
DEN HÁROM HÓNAPOSNÁL IDİSEBB EB ESETÉBEN AZ 
ALÁBBIAK SZERINT: 
     -a három hónapos kort elérteknél 30 napon belül, 
     -az elsı oltást követıen 6 hónap elteltével, 
     -ezt követıen évenként. 
A 164/2008 (XII.20) FVM rendelete szerint 2010. január 1-tıl csak az 
új típusú sorszámozott Kisállat Egészségügyi Könyv illetve az Európai 
Uniós útlevél használható. Az eboltás elmulasztása az egyes szabálysér-
tésekrıl szóló 218/1999. (XII. 28.) kormányrendelet alapján szabálysér-
tési eljárás megindítását, valamint az állategészségügyrıl szóló 1995. 
évi XCI. tv. alapján az eb kártalanítás nélküli kiirtását vonja maga után. 

M E G H Í V Ó 
Szeretettel meghívunk minden 

KEDVES HÖLGYET  
2011. március 6-án, 

vasárnap du. 3 órára 
 

a tápiószelei SIMONFFY KÁLMÁN  
Mővelıdési Házban megrendezésre kerülı  

NİI DÉLUTÁNUNKRA, 
melyen 

 

Dr. SÍPOS ETE ÁLMOSNÉ 
tart elıadás 

 
NİNEK SZÜLETTEM címmel. 

 
 

Lesz még: 

ünnepi mősor, nınapi köszöntés,  
jutalom és meglepetés, finomság 

 
Minden hölgyet   

szeretettel  várnak  
a református gyülekezet nevében a szervezık! 
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Köszönetnyilvánítás 
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik Zakar Józsefnét 
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és 
osztoztak fájdalmunkban. 
Köszönjük dr. Radics Ilona háziorvosnak, a háziorvosi ügyelet-
nek, a tápiószelei és a ceglédi mentıknek odaadó munkáját. 

Külön köszönjük Pálfalviné Bartucz Ilona  
szolgálatkész munkáját.  A gyászoló család 

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

Wass Albert 
December hónapban elhunyt 
Alföldi Istvánné /Tamás Ilona/ élt 74 évet 
 
Január hónapban elhunytak 
Bori György élt 54 évet 
Kanyó János élt 64 évet 
Kiss László élt 55 évet 
Klabacsek János élt 54 évet 
Özv. Nagy Miklósné /Czétényi Mária/ élt 89 évet 
Róthné Franek Ibolya Mária élt 53 évet 
Özv Urbán Károly élt 94 évet 
Zakar Józsefné /Árva Irén/ élt 70 évet 

 
Emléküket megırizzük! 

„ A gyerekem az életemnek mása, 
ı én vagyok, de mégis İ maga. „ 

 
December hónapban született: 
Fehér Dorka   Szőcs Klára és  
    Fehér Attila leánya 
Szunyog Máté Péter  Mecséri Beatrix és 
    Szunyog Norbert fia 
Varga Miranda  Guth Adrien és 
    Varga Dániel leánya 
 
Január hónapban születtek 
Mészáros Eszter Melinda Makula Ibolya és 
    Mészáros József leánya 
Rafael Rebeka Viola  Raffael Viola és 
    Rafael János leánya 
Gál Gergı   Szegedi Szilvia és 
    Gál Mihály fia 
 

Hosszú életet és nagyon sok boldogságot kívánunk az  
Újszülötteknek és Szüleiknek egyaránt! 

Önkormányzat intézményei: 
Polgármesteri Hivatal –  
központi telefonszám:  
53/580-030 
polgármester – 53/580-031 
jegyzı – 53/580-032 
mőszaki, kereskedelmi, szabály-
sértési ügyek – aljegyzı – 
53/580-034 
gazdálkodási csoport –  
53/580-035, 
adóigazgatási ügyintézık – 
53/580-030 
népesség nyilvántartás, gyám-
ügyi, közgyógyellátási ügyek – 
53/580-038 
igazgatási ügyek, anyakönyvve-
zetıi szociális ellátások – 
53/580-039 
átmenti segély – 53/580-036 
Gondnokság – ivóvíz ellátással 
kapcsolatban: 53/580-033 
egyéb ügyek: 53/381-121 
Blaskovich János Általános 
Iskola – Széchenyi út 20.: 
53/581-003 
Tápiószele Székhelyő Közös 
Fenntartású Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat: 
53/380-028 

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

Közérdekő telefonszámok: 

Eladó! 
Tápiószelén, a katolikustemplom mellett egy családi 

ház, melléképületekkel. 
Érd: 06 20 348-5403 telefonszámon. 

Tápiószelén a Deák Ferenc út 15. szám  
alatti ingatlan eladó! 

Érdeklıdni lehet:06/53 378-503 

Eladó! 
Zanussi 6 fiókos fagyasztó szekrény,  

10 000 Ft-ért megvásárolható. 
Érdeklıdni: 06 53 380-358 

„Segíts, hogy mi is felszereltebben  
segíthessünk” 

 
Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Idén is megrendezésre kerül a „Segíts okosan!”játék. 
Tápiószelei Mentıállomás dolgozói arra kérik Önt, hogy 
szavazataival segítsen, hogy nyerhessünk. A nyereménybıl 
befolyt összeget eszközfejlesztésre költenénk, amellyel ha-
tékonyabb lenne a mentésünk pl: Motoros szívó, KED mel-
lény, Végtag vákum rögzítı. 
Hogyan lehet szavazni? 
www.siegitsokosan.hu weboldalon történı online szavazás 
esetén a Tápiószele Mentıállomás bemutatkozó oldalán 
található „Szavazok” gomb megnyomásával.  

Link: http://www.segitsokosan.hu/szavazas/51  
SMS-ben: a weboldalon található kiválasztott állomás képe 
alatt található 6 jegyő kódot (OMSZ19) kell sms-ben bekül-
deni a 06-20-552-4557-es, nem emelt díjas SMS számra. Az 
elküldött üzenetekre válaszüzenetet nem küldünk.  
Facebookon: a facebook csoport neve: Segíts okosan, itt 
mentıállomások versenye applikációban ki lehet választani 
a megyét, majd utána a mentıállomást, ahol szavazni a like 
gombbal lehet. 
Meddig lehet szavazni? 
A mentıállomások versenye 2011. február 10-tıl március 
31-ig tart, ebben az idıtartamban lehet a szavazatokat lead-
ni. 
Köszönettel Tápiószele Mentıállomás Dolgozói Nevében 

és Köszönjük a megmentett életek nevében! 




