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KRÓNIKA 
A decemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. 

December 9-én a MÁV állomás mellett épülı P+R parkoló 
hatósági helyszíni bejárása történt. Az elképzelések szerint 
2012 végére (!) épül meg. 

December 11-én nagy sikerő adventi vásár került megren-
dezésre a Mővelıdési Házban. 

Délután az iskolások betlehemes  mősorával került átadás-
ra és megszentelésre a település központjában felállított bet-
lehem. Köszönöm a szervezıknek és  Sárika néninek a kivite-
lezést, település ünk lakóinak pedig azt, hogy érintetlenül, 
rongálás nélkül csodálhattuk a karácsonyi ünnepek alatt. 

December 13-án kezdıdı hét minden napján a klubok 
karácsonyi ünnepségei zajlottak. 

December 15-én három év után összehívták Pest-megye 
polgármestereit a Megyeházára, ahol a 2011. évi változások-
ról történt tájékoztatás. 

December 16-án rendeztük a 70 éven felüli egyedül állók 

karácsonyi ünnepségét . 
December 17-én volt az óév utolsó testületi ülése, ahol a 

város Gondnokságának beszámolóját fogadtuk el, illetve 
rendeletek kerültek felülvizsgálatra. 

 
Nyugalomban, rendkívüli események nélkül zajlottak a karácso-

nyi és az év végi ünnepek! 
 
2011. január 3-án a Polgármesteri Hivatal akadálymentesí-

tésérıl folytattunk tárgyalásokat. 
Január  6-án az intézményvezetıkkel a költségvetés elıké-

szítésérıl tartottunk megbeszélést. 
Január 11-én a szemétszállítás díjáról kaptunk tájékozta-

tást a hivatalban, az új üzemeltetı a Hírös Konzorcium jelen-
tıs áremelést hajt végre. A végleges árakról a következı új-
ságban számolunk be. 

Boldog Új Évet Tápiószele! 
 

Túl vagyunk az év végi ünnepeken, elkezdıdött az új esztendı. Mindenki vágyakozással, új elképzelésekkel vág a  2011-es 
évnek, még ha az elıjelek nem is túl biztatóak. Meg kellett tanulnunk az elmúlt 20 évben, hogy mindenki csak saját erejében és  
tudásában bízhat, az életét saját magának kell megszerveznie. 

Írott és íratlan törvények szegélyezik azt az utat, amelyen életünk halad. Most egy kicsit több a törvény, amelyhez alkal-
mazkodnunk kell.  

Kívánok minden tápiószelei lakosnak az új esztendıre jó egészséget, sikereket és szerencsét, ami az életét jobbá teszi! 

Közmunka 
 

2011. január 1-jével új rendszerő közfoglalkoztatás indul országunkban. Napi 4 órás munkavégzésre alapul, amit kötelezı 
elfogadni minden egészségügyileg alkalmas munkanélkülinek. A foglalkoztatás minimum 2 hónap, maximum 4 hónap lehet, 
ennek megléte biztosítja, hogy 2012-ben jogosult legyen segélyekre az érintett. A rendszer fokozatosan indul, de lényegesen 
kevesebb ember foglalkoztatására lesz lehetıség, mint az elızıekben. Jelenleg senki nincs foglalkoztatva, (december 31-én 
több mint hatvan embert kellett elbocsátani!) a dolgozók kiválasztása is a munkaügyi központban fog történni. 

Ebben az helyzetben fokozottan felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy a lakások, üzletek elıtti járdák takarítása és a 
főnyírás a lakók feladata!            Kovács Ferenc 

               Polgármester 

A rendelkezésre állási támogatást 
január 1-tıl az ún. bérpótló juttatás 
(BPJ) váltja fel. A bérpótló juttatás sza-
bályainak többsége megegyezik a ren-
delkezésre állási támogatás szabályaival. 
A jövıben a települési önkormányzat 
rendeletben elıírhatja jogosultsági felté-
telként, hogy a juttatásban részesülı a 
lakókörnyezetét tartsa rendben. A jogo-
sultsági feltételként elıírt 12 hónap elı-
zetes együttmőködésbe a keresıtevé-
kenység is beszámít. 

A bérpótló juttatás folyósítása szüne-
tel, ha az ellátásra jogosult rövid idejő, 
legfeljebb 90 napig tartó keresıtevékeny-
séget folytat, ha – idıtartamától függet-
lenül – közfoglalkoztatásban vesz részt, 
továbbá a keresetpótló juttatással járó 
képzés idıtartama alatt. 

A 2010. december 31-én rendelkezésre 

állási támogatásra jogosult személyek 
2011. január 1-tıl bérpótló juttatásra lesz-
nek jogosultak, így az ellátás folyósítása 
folyamatos lesz. Az önkormányzatoknak 
felülvizsgálat keretében április 30-ig kell 
az átminısítéseket elvégezni.  

A bérpótló juttatásra való jogosultsá-
got évente felül  kell vizsgálni. 2011. de-
cember 31-e után csak annak a személy-
nek lesz folyósítható az ellátás, aki a 
jogosultság felülvizsgálatát megelızı 
egy évben legalább 30 nap munkavég-
zést tud igazolni. A 30 napba be kell 
számítani az egyszerősített foglalkozta-
tást és a háztartási munkát, valamint a 
munkaerı-piaci programban, vagy 6 
hónapot meghaladó idıtartamú képzés-
ben történı részvétel vizsgált idıszakra 
esı idıtartamát is. Amennyiben a jogo-
sult ennek a feltételnek nem tud eleget  

tenni, akkor a 30 nap számításánál az 
általa teljesített és igazolt közérdekő 
önkéntes tevékenység idıtartamát is 
figyelembe kell venni. 

A bérpótló juttatásban részesülı köte-
les a munkaügyi szervezettel nyilvántar-
tott álláskeres ıként együttmőködni. 
2011. január 1-tıl közfoglalkoztatás kere-
tében csak a kirendeltség által közvetített 
álláskeresık, elsısorban bérpótló jutta-
tásra jogosult személyek foglalkoztatha-
tóak. Az ügyfél a felajánlott munkalehe-
tıséget az iskolai végzettség és szakkép-
zettség figyelembevétele nélkül köteles  
elfogadni. A 35 év alatti általános iskolai 
végzettséggel nem rendelkezı álláskere-
sıknek nem a képzésben való részvétel 
lesz az elsıdleges együttmőködési köte-
lezettség. 

A rendszeres szociális segély (RSZS) 

TÁJÉKOZTATÓ  
a Szociális törvény 2011. január 1-tıl életbe lépı módosításairól  

és a közfoglalkoztatás rendszerének változásáról 
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megállapításának, folyósításának, meg-
szüntetésének és  felülvizsgálatának fel-
tételei nem változtak. A keresıtevékeny-
ség, valamint a keresetpótló juttatással 
járó képzés idıtartama alatt a rendszeres 
szociális segély folyósítása is szünetel. 

Megszőnik az a lehetıség, hogy a 
rendszeres szociális segélyre jogosult 
személy a bérpótló juttatásra való jogo-
sultságot, és ezzel együtt a közfoglalkoz-
tatásban való részvételt válassza.. A 
2011. január 1. elıtt megkötött ilyen tar-
talmú hatósági szerzıdések megszőn-
nek, az érintett személyekre a továbbiak-
ban ismét a rendszeres szociális segélyre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
A rendszeres szociális segélyre jogosult 
személy álláskeresıként továbbra is nyil-
vántartásba vetetheti magát (ez nem 
feltétele a segély folyósításának) és állás-
keresıként részt vehet a  hosszabb idejő 
közfoglalkoztatásban, illetve az országos 
közfoglalkoztatási programban abban az 
esetben, ha a kirendeltség, mint álláske-

resıt kiközvetíti. 
A tartós munkanélküliek hatéko-

nyabb foglalkoztatása érdekében 2011. 
január 1-tıl átalakul a közfoglalkoztatás 
rendszere. Három új közfoglalkoztatási 
forma kerül bevezetésre, amelyhez a 
munkáltatók támogatást vehetnek igény-
be. Ezt a támogatást az önkormányzat 
számára kötelezı és önként vállalt, ren-
deletbe foglalt közfeladat ellátására, va-
lamint megállapodásban meghatározott 
más, közösséget szolgáló, illetve szociá-
lis feladat ellátására lehet igénybe venni.  

Közfoglalkoztatási formák 2011. ja-
nuár 1-tıl: 

Önkormányzat által szervezett rövid 
idıtartamú közfoglalkoztatás: 

Napi 4 órás foglalkoztatás, 2-4 hónapos 
idıtartamban, a munkabér a minimálbér, 
ille tve  a  g ar antá lt  bér mi nimum 
(szakmunka esetén) fele és csak bérpótló 
juttatásban részesülıket lehet foglalkoztat-
ni ebben a közfoglalkoztatási formában. 

 

Önkormá nyzat által szervezett 
hosszabb idıtartamú közfoglalkozta-
tás: 

Napi 6-8 órás foglalkoztatás, 2-12 hóna-
pos idıtartamban, a munkabér a minimál-
bér, illetve a garantált bérminimum 
(szakmunka esetén) idıarányos része, és 
minden álláskeresıként nyilvántartott 
személy foglalkoztatható ebben a közfoglal-
koztatási formában. 

Országos közfoglalkoztatási prog-
ramok: 

A foglalkoztatás legfeljebb 12 hónap 
idıtartamban és teljes munkaidıben tör-
ténhet, a munkabér minden egyes prog-
ramban külön kerül meghatározásra. Eb-
ben a közfoglalkoztatásban minden nyil-
vántartott álláskeresı foglalkoztatható. 
Támogatást kaphatnak azok a vállal-

kozások, akik többek között bıvítik a 
foglalkoztatottak létszámát és bérpótló 
juttatásra jogosult személyeket kívánnak 
foglalkoztatni. 

Tóth Julianna  
jegyzı 

„Tápiószeléért” emléklap  
Az Önkormányzat által alapított intézmények mőködésé-
ben, a település érdekében végzett kiemelkedı és tiszteletre 
méltó munkát, tevékenységet végzı személyek, példaértékő 
és elismerést érdemlı cselekedetek elismerésére alapított díj. 
Javasolt személy neve, lakcíme: 
Javaslat indoka röviden: 

Javaslattétel települési díjak  
adományozására 

 
Az önkormányzat Tápiószele díszpolgára, 

„Tápiószeléért” Emlékérem, „Verıczey Márton” díj és 
„Tápiószeléért” emléklap elnevezéssel alapított díjat. Az 
alábbiakban rövid ismertetés olvasható az egyes díjakról.  

Ön, mint tápiószelei lakos, az egyes díjak adományozá-
sára egy-egy javaslatot tehet.  

A díjak átadására - a Magyar Köztársaság nemzeti ünne-
pe - március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadság-
harc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország 
megszületésének napja - alkalmából rendezett települési 
ünnepség keretében kerül sor.  

A javaslatokat  rövid indoklás kiséretében 2011. január 
25-ig várjuk! 

Kovács Ferenc 
polgármester 

Tápiószele Díszpolgára 
 
Tápiószele Képviselı-testülete 
„Tápiószele Díszpolgára” kitüntetı címmel ismeri el azon 
személy érdemét, aki Tápiószele - fejlıdéséért kiemelkedıen 
tevékenykedett, - jó  hírét keltve, jelentıs eredményt  hozó 
tevékenységével, életmővével általános elismerést szerzett a 
településen, település határain túl, - életében maradandó 
értéket teremtı munkája és példamutató emberi magatartása 
miatt köztiszteletben áll. 
Tápiószele Díszpolgára viselheti a díszpolgári címet, vala-
mint élvezheti azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet 
szerint a díszpolgárt megilleti: 
 - jogosult a címét aláírásainál feltüntetni, - az Önkormány-
zat ünnepi rendezvényeinek meghívott vendége, - a telepü-
lést, az Önkormányzatot képviselı delegáció tagjának felkér-
hetı - a Képviselı-testület eseti döntése alapján, - jogosult a 
képviselı-testület ülésén tanácskozási joggal részt venni, - 
elhalálozása esetén az Önkormányzat saját halottjának tekin-
ti, s - a családdal egyetértésben - gondoskodik temettetésé-
rıl, valamint síremlékén díszpolgári címet jelölı táblát he-
lyezhet el. 
 
Javasolt személy neve, lakcíme: 
Javaslat indoka röviden:  

„Tápiószeléért” emlékérem 
 

Azon személy vagy közösség részére alapított díj, aki vagy 
amely a társadalmi, szociális, kulturális, gazdasági élet bár-
mely területén tartósan kiemelkedı munkát végzett és en-
nek révén a település értékeit növelı eredményt ért. 
Javasolt személy neve, lakcíme: 
Javaslat indoka röviden:  

„Verıczey Márton” díj 
 

Tápiószele közoktatásában kiemelkedı érdemeket szerzett 
személyek elismerésére alapított díj. 
„Verıczei Márton” díj adományozható annak a Tápiószelén 
legalább negyed évszázadon keresztül pedagógus munka-
kört ellátó személynek, aki pedagógiai munkájával vagy 
egész életmővével általános elismerést szerzett, amely hoz-
zájárul a település hírnevének öregbítéséhez, továbbá példa-
mutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll. 
Javasolt személy neve, lakcíme: 
Javaslat indoka röviden:  
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Mint minden szomorú és fájdalmas hír hihetetlennek tőnt  
karácsony elıtt, mikor futótőzként terjedt a hír: Ledacs Pista 
meghalt. 

Hosszú ideje tartó ismeretség, mondhatni barátság alakult 
ki közöttünk, a nehéz és küzdelmes zöldségtermesztés kap-
csán, és Tápiószeléért végzett közösségi munkánk során. 
Ahogy tudtunk egymásnak segítettünk, szívbıl, szeretetbıl, 
együttérzésbıl. 

Nagy fájdalmam, hogy most nem tudtam segíteni Neki, de 
másnak sem sikerült ez, olyan hirtelen jött a halála egyik 
percrıl a másikra. 

Olyan örömmel ültem le mellé két  karácsony elıtti rendez-
vényünkön a mővelıdési házban, hisz csak olyan ritkán tu-
dott jönni, mint  mondta: „Tudod, a galambjaim repülnek, 
ıket várom, mert rögzíteni kell az idejüket…” szokta volt 
mondani. Örömmel közölte utolsó találkozásunkkor, hogy 
most már automata idırögzítıt használ, így több ideje lesz 
kimozdulni otthonról. Nagyon örültem, mindig szívesen ta-
lálkoztam Vele, jó humorú tréfás ember…volt, sajnos csak 
így: volt…De nehéz leírnom! 

Gyermekei, bár ritkán találkoztunk, de a szemem elıtt 
nıttek fel.  Milyen fájdalom volt számomra az, hogy a máskor 
mosolygó, vidám arcukon, most csak a mérhetetlen fájdalmat 
láttam, mint Marikáén is, a gyötrelmes könnyek között. Hi-
szen csak most volt, hogy a mikulás mellett ült mosolyogva. 
Örült unokái örömének. 

Nincs többé! 
Végezte munkáját szinte megállás nélkül otthon, és mint 

képviselı Tápiószeléért. 
Közben csak nagyon rövid idıre naponta, hódolt hobbyjá-

nak: röptette a galambjait. 
Azoknak az apró teremtményeknek, melyek alig akartak a 

fagyott téli napon a temetıben felrepülni is, nem még ott  
hagyni néma gazdájukat, ki mozdulatlanul feküdt, gyászolói-
val körülállva. Egy kis fehér volt  a legutolsó, késve szállt a 
többiek után, mintha egy eltávozó lélek lett volna. Tettek még 
vagy három kört, nagyon nehéz volt elszakadni: örökre. 

Ugyanolyan nehéz, mint nekünk Tıled Pista bátya! 
Faragó Sándor 

Nekrológ… 

A Blaskovich Múzeum mellett mőködı Baráti Kör jelentıs írásos 
dokumentumokkal gyarapodott. 

Városunk mővelıdési házának névadójával kapcsolatos hiteles 
írásokat vásároltunk meg, melyek egy része településünk szülöttérıl, 
az országos hírővé vált nótaköltırıl, Simonffy Kálmánról szólnak. 
Aladár nevő fiának a jóvoltából, épségben megırzött anyag ez. Tar-
talmazza pl. a Simonffy család nemesleveleinek másolatát, a család 
leszármazási tábláit, Simonffy Kálmán eredeti fényképét, régi újsá-
gok róla szóló cikkeit, családi leveleket, képeslapokat. 

Egyik értékes levél Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi 
miniszter köszönılevele. Páratlan élmény a dualizmus korából szár-
mazó, jól olvasható, igen mővelt ember kézírását olvasni. A kezdı-
betők romantikusan díszesek, a sorok gondosan vezetettek, ugyanak-
kor lendületesek. A levél bal felsı sarkában látható a minisztérium 
domborított szárazbélyegzıje. Trefort meleg köszönetét fejezi ki 
Simonffy Kálmánnak „nemes tettéért”.Az akkor országgyőlési kép-
viselıként is tevékenykedı Simonffy javaslatot tett a magyar zene-
akadémia megalapítására, sıt - ezt már fia feljegyzésébıl tudhatjuk-
„évente 100 arany forintot adott jutalomnak a vizsgálatokra,(azaz 
vizsgákra).” 

A kilencszázas évek elején megjelent újságok lapjai, a megsárgult 
újságcikkek foglalkoznak a kiegyezés körüli évek zenei törekvései-
vel. Ezekbıl a Simonffy Kálmánt említı cikkeket családja gondosan 
megjelölte és megırizte. Böngészésük ma is kellemes tevékenység, 
mivel átüt rajtuk a nagy kortársak: Liszt, Reményi, Erkel, Joachim, 
Mosonyi Ábrányi „  a magyar apostolok”hite, nemzeti törekvése. 

Megvásároltunk még néhány „Tápió Szelén” kiadott keresztleve-
let a kiegyezés utáni évekbıl, valamint házassági engedélyeket, latin 

és magyar nyelven írt, viaszpecséttel, okmánybélyegekkel hitelesített 
hivatalos leveleket. 

Érdekes olvasgatni az 1802-ben született Kovács György takács-
legény magyar és német nyelvő Vándorkönyvét. (Ebben is van egy 
igen szép szárazbélyegzı, ami a lapok összefőzéséhez használt zsi-
nór végeit rögzíti a fedılap belsı oldalához). Az akkori törvények 
szerint a vándorló legény ezt a könyvet köteles volt magával vinni, a 
munkaadójával aláíratni, és a település elöljárójával hivatalossá 
„tétetni”. 1863-ban Sipos József szelei bíró bejegyzése szerint ná-
lunk is járt, „becsületesen és szorgalmasan dolgozott légyen, gazdája 
állítása után ezennel igazoltatik”. A hasonló bejegyzések alapján, 
nyomon követhetjük a takács életútját. Az utolsó bejegyzés szerint 
Saáron1870-ben „megholt”. 

Igen kedves és tanulságos része a megvásárolt anyagnak egy kék 
színő, bársonykötéső kapcsos könyvecske, egy emlékkönyv. Tulaj-
donosa feltehetıen Geszner Irma kisasszony, a helyi orvos lánya 
lehetett. Igen széles körő ismeretséggel rendelkezett a bejegyzések 
szerint. A törékennyé vált megsárgult lapokon gyönyörő kézírással 
és nagy gonddal megírt versikéket olvashatunk pl. Pósa Lajostól, 
Gárdonyi Gézától a tápiószelei Dubravicky, Viczián, Bicskey család 
tagjaitól. Remek grafikák és miniatőr festmények is találhatók ben-
ne, melyek alkotóik hihetetlen kézügyességérıl vallanak. 

Részletesebb ismertetıre itt most nincs lehetıség, csak az érdek-
lıdés felkeltése és az informálás volt a célom. Remélem, lesznek 
olyanok, akik szívesen megismernék a teljes anyagot, melyek most 
már a legjobb helyen vannak. 

Terék Mihályné 

Győjteményünk gyarapítása 

FELHÍVÁS 
 
A múzeumbaráti kör azzal a kéréssel fordul az adózókhoz, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-val támogassák közhasznú 
szervezetünket. Ezek a támogatások jelentik azt az anyagi bázist, amely révén pályázatokon további támogatásokat szerezhe-
tünk. Kérjük, hogy a RENDELKEZİ NYILATKOZATRA AZ ALÁBBIAKAT ÍRJA: 

Kedvezményezett neve: BLASKOVICH MÚZEUM BARÁTI KÖRE 
ADÓSZÁMA: 19176482-1-13 

Kérjük, mindenképpen rendelkezzen adójának 1 %-ával, ne hagyja az államnak meg! Munkahelyén az adónyilatkozatokkal 
együtt jelezze ezt a szándékát! Az egyházak támogatása nem zárja ki a civileket, mert 1+1%-ról lehet rendelkezni. Sokan gon-
dolják úgy, hogy az a kicsi adóösszeg nem jelent semmit. Nem így van! Egyesületünknek a fejenkénti 1-2-3 ezer forintok na-
gyon fontosak, mert ebbıl adódik össze az évi néhány százezer forintos felajánlás. Az ez évi felajánlást BLASKOVICH FIVÉ-
REK ÉLETNAGYSÁGÚ KERTI SZOBRÁNAK készítésére kívánjuk fordítani.  
Kérjük, személyi jövedelemadója 1 %-ával segítse elı a szobor megvalósulását. Köszönjük felajánlását. 

Terék Mihály elnök    Gócsáné Móró Csilla titkár 
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„Jöhet a következı negyedszázad!” címmel jelent meg írás a 
www.tapiokultura.hu internetes újságban a tápiószelei múzeum-
baráti kör jubileumi rendezvényével kapcsolatosan. Ezen az ösz-
szejövetelen mutattuk be Pogány Gábor Benı szolnoki szobrász-
mővész munkáját, a tápiószelei múzeumot alapító Blaskovich 
testvérpárt ábrázoló kisplasztikát. Ennek az életnagyságú alkotás-
nak felállítását 2012-ben, a múzeum alapításának 60. évfordulójá-
ra tervezi egyesületünk. Az alkotás a múzeumkertbe kerülne. 
Blaskovich György és János kutyájuk társaságában padon ülve 
„fogadja majd” a látogatókat. Blaskovich János elıtt áll kutyájuk, 
keze a kedvenc hátán pihen, másik kezében pipát tart. György 
kezében bot van. A zsánerszoborban az alakok mozdulatai tükör-
képei egymásnak. Öltözetük öltöny, mellény és nyakkendı, hi-
szen az 50-es évek kék munkásköpenye alatt, is megırizték az 
úriember viseletét. 

Az alkotás fontos része az, hogy a fivérek padon ülnek, az ala-
kok mellett maradt akkora hely, hogy az emberek melléjük ülhet-
nek. Ez azt az érzést is kelti, mintha a kertben még köztünk lenné-
nek. Itt éltek, e település szellemi felemelkedését szolgálták, a 
szoborral az eredeti közegükbe kerülnek vissza. Életnagyságú 
emlékmővük tapintható közelségbe hozza vissza ıket, elısegíti a 
szellemi azonosulást az ábrázolt személyekkel. 

Szobor tervét, kisplasztika formájában történı kivitelezését az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv Leader pályázatának támogatá-
sa révén valósítottuk meg. Így készül a szobrot ábrázoló éremterv 
és a sokszorosításhoz szükséges verıtı is. 

A szoborcsoport emlékérem formájában való megjelentetése, 
az érem vásárlás lehetısége lesz majd a támogatások megszerzé-
sének egyik módja. A szoborállítás régi módszere az, hogy köz-
adakozás segíti. A legjobb példa erre az, hogy a 2. világháború 
elıtt az ország összes Kossuth szobrát vagy hısi emlékmővét így 
állították. A szobor társadalmasítása igazi civil feladat. Ez a mód-
szer Pogány Gábor Benı által alkotott koltói Petıfi Sándor- 
Szendrei Júlia szobránál is bevált, akkor az éremárusítást a szol-

noki nyugdíjas klub szervezte. 
A tervezett tápiószelei szoborállítás nagy költség, mintegy 8-9 

millió forintos összeg. Ennek a felét kell felmutatni egyesületünk-
nek, ha a Képzımővészeti Lektorátusnál a másik 50 %-ra pályázni 
akarunk. Ez az egyik feladat, amit egyesületünk tervez a követke-
zı negyedszázad elsı éveiben. 

Az éremárusításhoz, az éremvásárlás lehetıségének népszerő-
sítéséhez kérünk segítséget, nemcsak múzeumbaráti köri tagjaink-
tól. Várjuk azon személyek jelentkezését, akik szívesen segítené-
nek e munkában K ér jük, jel ezz e szánd éká t  a 
szelemuzeumbarat@freemail.hu e-mailen vagy küldjön üzenetet a 
Blaskovich Múzeumnak az IWIW vagy a Facebook közösségi 
portálon. 

Az éremtervet az újság következı számában mutatjuk be. 
Gócsáné Móró Csilla 

SZOBOR KÉSZÜL A BLASKOVICH TESTVÉRPÁRNAK 
avagy „Jöhet a következı negyedszázad!” 

Régi hagyományt újítottunk fel decemberben ismét karácso-
nyi vásárt rendeztünk a mővelıdési házban: A nagyterem 
megtelt az árusok portékájával, volt bıven választék, a kister-
mekben játszóházat és kiállítást rendeztünk. 
Ezen a napon, december 11-én került sor a Béke téren felállí-
tott betlehem megáldására, igazi téli idıjárás köszöntött be a 
hó nagy pelyhekben hullott, de a látogatókat nem tartotta 
vissza, külön köszönöm a 7. B osztályosoknak, hogy a hideg 
idı ellenére is fázva ugyan, de hısiesen bevállalták, hogy a 
betlehemi történetet eljátszották ott kint a szabadtéren. 
Köszönöm a lakosságnak, hogy vigyáztak a betlehemre, 
amely színfoltja volt az ünnepek alatt a településnek. 
11 éve rendeztük meg elıször az Idısek karácsonyát, célunk 
az volt, hogy a magányosan élı 70 év feletti emberek számára 
enyhítsük az egyedüllét érzését az ünnepek elıtt. Vendéglá-
tással, ünnepi mősorral és ajándékkal kedveskedünk minden 
évben. 
Olyan sokan fogadták el meghívásunkat 2010. december 16-
án, hogy kicsinek bizonyult a mővelıdési ház nagyterme. 
Ünnepi mősorunk a  polgármesteri köszöntıvel és az egyhá-
zak képviselıinek gondolataival kezdıdtek. Fellépet a Boros-
tyán Nyugdíjas Klub énekkara és a Halesz táncegyesület, akik 
operettel szórakoztatták az idıseket. 
Köszönjük támogatóinknak a segítséget, az idıseknek jó 
egészséget kívánunk és várjuk İket 2011 decemberében is az 
Idısek Karácsonyára. 
Külön köszönettel tartozunk a CG Electric Systems Hungary 
Zrt. vezetıinek kiemelten nagy összegő támogatásáért. 
Az óévtıl búcsúztunk a mővelıdési házban egy telt házas 
szilveszteri mulatságon, akik nem lehettek ott,  vagy szívesen 

jönnének, újból várjuk január 15-én 18 órától egy batyus újév 
köszöntı mulatságra. Részletek a plakátokon. 

HÍREK, INFORMÁCIÓK, ESEMÉNYEK A MŐVELİDÉSI HÁZBÓL 

EMLÉKEZZÜNK –  
HOL VANNAK A KATONÁK?! 

 
A 2. magyar hadsereg a Magyar Királyi Honvédségnek az 
1941/1942-ben érvényes hadrendben nem szereplı alakulata 
volt, amelyet 1942-ben állítottak fel, és a keleti hadszíntérre 
küldték harcolni. A hadsereg 1943. januárjában a Sztálingrád 
körzetében vívott harcok során rendkívül súlyos, megsemmi-
sítı veszteségeket szenvedett. A Don-kanyarban vívott harcok a 
magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak: 
a megfelelı fegyverzet és felszerelés nélkül kiküldött, lehetet-
len feladattal megbízott honvédek ezrei szenvedtek és vesztek 
oda a -40 fokos orosz télben.  

A 207 ezer fıs hadtest fele halt meg vagy került  
a Vörös Hadsereg hadifogságába. 

A magyar kultúra napja 
 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-
én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Köl-
csey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Him-
nusz kéziratát. 
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak 
arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyo-
mányainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erısítésének, 
felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idézı tárgyi és szel-
lemi értékeinket. 
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Gyermekek számára farsangi  
játszóházat rendezünk 

2011. február 12-én,  

szombaton 15 órától 

 
álarc és farsangi kalapkészítés 
origami, hajtogatás 
arcfestés 
fánksütés 
szalmabábégetés 
busózás 
és még sok érdekesség várja a  
rendezvényre látogatókat. 
 
 

Várunk minden érdeklıdıt ren-

dezvényeinkre! 

HA ÖN IGAZÁN SZELEI… 
 
Újabb, szerintünk igen hasznos és érdekes, vállalkozásba 
hívjuk Önöket!  
Olyan klubot szeretnénk létrehozni, mely megırizné 
Tápiószele emlékeit. Lehetne a neve helytörténeti klub. 
Nagyon sok olyan legenda, esemény, történet, emlék, ami 
ugyan szavakban megvan a múltból, ám hova-tovább elhal-
ványulhat, azt szeretnénk, hogy ez ne történjen meg. 
Ehhez várjuk az Önök tevékeny közremőködését. Nem ter-
vezünk havi egy összejövetelnél többet, ám jó  közremőkö-
déssel, nagyon sokat tudnánk tenni. 
Elsıdlegesnek tartjuk, hogy felkeressünk olyan embereket, 
akik nagyon sokat tudnak városunk múltjáról, meg is  oszta-
nák velünk, de ezt rögzíteni is kellene. Ez történhetne írás-
ban, fotóval esetleg, diktafonon, kamerával, vagy más egyéb 
módon. Minden teendıt, tervet megbeszélnénk az összejö-
veteleken. 
A legjobb sztorikat már az újságba is beletehetnénk, vagy 
egyéb módon tennénk közre, hogy örökre megmaradjanak 
az utókor számára. 
Várjuk hát, ha Ön igazán szelei és szívén viseli ezt a felve-
tést, jöjjön el a Simonffy Kálmán Mővelıdési Házba február 
elsején, kedden 17 órára, és a továbbiakban minden hónap 
elsı hétköznapján, ha csatlakozni szeretne, vagy csak egy 
sztorit szeretne megosztani velünk! 
Korhatár nincs, így várjuk a vállalkozó kedvő fiatalokat, 
komoly gyermekeket is, akár száz éves korig, mindenkit. 
Ne feledjék: Minden hónap elsı hétköznapja a mővelıdési 
házban, legyen az emlékek megırzéséé. 

Faragó Sándor 

Szelei modellezık 
 
A decemberi rendezvény kavalkádban a Simonffy Kálmán 
Mővelıdési Házban, kedves színfolt volt a modell kiállítás. 
A ház társalgójában, két üveges szekrényben, két vitrinben 
és egy nagy asztalon mesés valóság elevenedett meg minia-
tőr nagyságban. 
Dr. Pap Gábor hozta el féltve ırzött „kincseit”: hajómodell, 
harci repülıgép és harckocsi modell győjteményét és retro 
mini autó készletét. Igazi gondossággal rendszerezve, szak-
értı kézzel beállítva volt látható az élményt nyújtó kiállítás, 
melyhez szakmai beszámolót is tartott, mikor ott tudott len-
ni. 
Dudás Kálmánné Györgyike pedig mindannyiunk számára 
igazi meglepetéssel szolgált. Az İ jóvoltából csodálatos vas-
úti terepasztalt láthatunk és játszhattunk is vele, mozdonyok 
és szerelvények rótták a köröket, aprólékos kezek gondos-
kodtak róla, hogy a terepasztalon megelevenedtek a hétköz-
nap életképei is, a halastó partján pecázó emberke, az aszta-
liteniszezık, a gyönyörően kivilágított templom és a kande-
láberek. Olyan élethő volt, hogy a gyereket és felnıttet egy-
aránt elbővölte. Györgyi elmesélte, hogy a terepasztal házi 
készítéső, igazi örömet jelent számára és jó kikapcsolódást a 
hobbyja. 
Mindkettıjüknek szívbıl köszönjük, hogy megosztották 
velünk azt az örömet, melyet İk érezhetnek, amikor ked-
venc idıtöltésüknek hódolnak. 
Szeretnénk İket elhívni a májusi családi napunkra, ahol 
lehetıség nyílik újból megtekinteni győjteményüket. 
Egyúttal kérnénk mindazokat akik, hasonló győjteménnyel 
rendelkeznek és szívesen megmutatnánk a nagyközönség-
nek, hogy jelentkezzenek a mővelıdési házban. 

Urbán Mária 
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Régi magyar neve szerint február a böjtelı hava, ami a keresztény hagyományokra utal: általában februárban kezdıdik a hús-
vétot megelızı hosszú böjt. Korábban a tisztulás, megtisztulás hónapjának tartották – többféle értelmezéssel. Az egyik az év 
utolsó hónapjaként (mert az ókori Rómában márciussal kezdıdött az esztendı, és februárral ért véget) tartotta alkalmasnak a 
szellemi-lelki megtisztulásra; más magyarázat viszont éppen a karácsonyi ünnepkör vigasságainak testi terheitıl való megtisz-
tulás alkalmas idıszakát kötötte ehhez a hónaphoz. A hónap neve a latin „fibra” (tisztulás, megtisztulás) szóból származik. 
Forrás: Jeles ünnepek weblap 

Urbán Mária 

Február – böjtelı és a megtisztulás hava  

Nem lehet elég korán elkezdeni a témával való foglalko-
zást. Az idei tanévben ezért a  tananyagon kívül, délutáni fog-
lalkozások keretében hívtuk fel a tanulók figyelmét a legfonto-
sabb tudnivalókra. 

A táplálkozási piramis tematikáját követtük. 
Elsı alkalommal a gabonafélékkel foglalkoztunk. Megis-

merkedtünk a teljes kiırléső gabonával, az abból készített 
termékekkel, és  annak elınyeivel. A kóstolás után a napi fo-
lyadékszükségletrıl beszélgettünk, és csipkebogyóteával ol-
tottuk szomjunkat. Befejezésképpen  piramisépítı versenyt 
tartottunk. 

A második foglalkozáson a zöldségek és gyümölcsök kerül-
tek a középpontba. A vitaminok fajtái, fontossága és hiánya 
volt a fı téma. Majd a gyümölcsökbıl salátát, a zöldségekbıl 
szobrokat készítettünk.  A délutánt burgonyaültetı és káposz-
tagurító sorverseny zárta. 

A harmadik alkalom a tejtermékek fontosságára hívta fel a 

figyelmet. A legnagyobb élményt a túró és a vaj elıállítása 
jelentette. Arról már sokat beszéltünk, hogy mikor, mit és ho-
gyan kell ennünk, de a táplálék útjáról még nem es ett szó. Ezt 
az interaktív tananyagból sajátítottuk el, és megoldottuk a 
hozzákapcsolódó feladatokat. Befejezésképpen pedig, az em-
beri maketten követtük végig a folyamatot. 

A negyedik foglalkozás az édességrıl és a mézrıl szólt. 
Hogyan készül, milyen fajtái vannak és melyiknek milyen a 
gyógyhatása. A méhészeszközök szemrevétele után, méhecs-
kekeresı játék következett. Miután a papírméhecskéket visz-
szatereltük a kaptárba, kipróbáltuk az ısi gyertyakészítést. 

 
Manfred Kets De Vries szerint: 
„Az egészség olyasmi, mint a gondosan égetett gyertya. Ha kö-

rültekintı figyelmet szentelünk gyertyánknak, sokáig fog égni.” 

 
Pintérné Bontovics Judit 

Egészségvédelem az iskolában 

„Reggelizz úgy, mint egy király!” – tartja a mondás, 
és valójában a táplálkozástudósok egyetértenek abban, 
hogy a reggeli a nap fontos étkezése, melynek elhagyá-
sa számos felmérés szerint igen elterjedt rossz szokás. 

Reggelizz úgy, mint egy király! – ez ma már nem a 
mennyiségre, hanem inkább a minıségre jellemzı. 

Testünk alvás közben is használ energiát, így ha fel-
kelünk, újra kell tölteni szervezetünket. A glükóz szük-
séglet az izmokban és az agyban hirtelen megemelke-
dik. Testünk reggel akkor is éhes, ha nem érezzük. Egy 
rendes napkezdéshez a reggeli szolgáltatja az energiát 
és a tápanyagot. Azok az emberek, akik nem reggeliz-
nek, általában fáradtabbnak érzik magukat délelıtt. A 

rendszeres reggelizés kapcsolatban áll a tökéletesebb 
tápanyagbevitellel és segíthet az egészséges testtömeg 
fenntartásában. Kísérletek bebizonyították, hogy a reg-
gelizı gyerekek jobban teljesítenek az iskolában. A teljes 
kiırléső lisztet, rostot, kalciumot és fehérjét tartalmazó 
reggeli fokozza a koncentrációt és a memóriát, így 
könnyebb a tanulás. Vizsgálatok szerint a reggelizı diá-
kok kevesebbszer hiányoznak az iskolából. 

Nagyon fontos tehát, hogy a cukorháztartás karban-
tartása és a jó egészségi állapotunk érdekében, rendsze-
resen reggelizzünk. 

 

Egy egészségvédelmi kis csoport 

Miért fontos a reggeli? 
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December 15-én tartotta hagyományos karácsonyi 
ünnepségét a tápiószelei Mozgáskorlátozott Klub, a 
városi mővelıdési házban közel 70 fı részvételével. 

Délután 15 órakor szolidan (a város legnagyobb lét-
számú, de legkisebb anyagi támogatottságú civil szer-
vezete) ízlésesen az ünnepi alkalomnak megfelelıen 
megterített asztalokkal várták a sorstársakat. A fölszol-
gált zsíros kenyér, és a klubtagok által készített sok 
finom sütemény jó étvágyú elfogyasztása után  
Jovanovitsné Marika klubvezetı köszöntıjét követıen  
városunk polgármestere Kovács Ferenc Úr üdvözölte a 
megjelenteket. Az ünnepi mősort a református tisztele-
tes asszony adventi köszöntıje nyitotta meg, majd az 

általános iskolások (mint minden évben) gyönyörő 
mősorral kedveskedtek a megjelenteknek. A mősor 
végén a klub énekkara és a szólistái (ének, próza, vers) 
léptek fel, majd a klubtagok által felajánlott ajándékok-
ból a hagyományos tombolahúzással zárult. 

Külön köszönjük Jovanovitsné Marikának, hogy 
fáradságot nem ismerve minden sorstársnak külön  
készített ajándékot és, hogy a betegség miatt megjelen-
ni nem tudó klubtagoknak azt személyesen el is vitte. 

Reméljük, hogy a jövıben is lesz elég energiája, 
hogy ezt a nemes feladatot továbbvigye. 

Ehhez kívánunk neki jó egészséget és kitartást! 
klubtársak 

Mozgáskorlátozott Klub Karácsonya 

Fél éve már annak, hogy szivacskézilabdában, két korosz-
tályban is országos döntıbe jutottunk. Kislányaink 4. és 7. 
helyezést elérve erısítették iskolánk és Tápiószele sportjának 
hírét. A sikert könnyebb megszerezni, mint megtartani. 

Ennek érdekében már augusztus óta nagy-nagy szorga-
lommal készülıdünk az újabb kihívásra, a januárban kezdı-
dı utánpótlás bajnokságra. Az idén már három korosztály-
ban (8; 9; és10 évesekkel) vágunk neki a hosszú sorozatnak. 

A verseny, megyei fordulókkal indul, majd a régió, és az 
országos elıdöntık után, a döntık következnek. A feladatra 
két csoportban, (bır, és  szivacslabda) heti 4-4 alkalommal 
készülünk. Persze az ilyen szintő eredményekhez már nem 
elég pusztán csak az edzés. 

Nagyon sok mérkızésre is szükség van ahhoz, hogy meg-
felelı tapasztalatokat szerezve, az éles mérkızéseken is sike-
resek lehessünk. Ezért aztán minden lehetıséget megraga-
dunk a gyakorlásra. Három csapattal is beneveztünk a Buda-
pest Utánpótlás Bajnokságba, ahol októbertıl –kéthetenként-  
fıvárosi csapatokkal mérjük össze tudásunkat. 

Havi rendszerességgel veszünk részt, az Örkény város 
által rendezett térségi bajnokságban is, ami kiváló lehetıség a 
gyakorlásra. 

A tavalyi sikereinknek köszönhetıen, az élvonal legrango-
sabb felkészülési tornáira kapunk meghívásokat. 

 
U-10-es csapatunkkal (nagy pályán, bırlabdával) 

az alábbi tornákon szerepeltünk: 
Óbudai-nyár Kupa szept. 5. 
Ez volt az elsı megmérettetés bırlabdában. 
FTC, Goldberger, és Szombathely mögött  
4. helyen végeztünk. 
Debrecen, Kupa nov.13. 
Kiváló mérkızéseket játszva, Debrecen mögött  
2. helyet szereztü k meg. 
Ferenczy- Kupa dec. 21-22. 
A Vasas által 27. alkalommal megrendezett egyik legrégebbi  
és legrangosabb tornán 4-ek lettünk. A színvonalra j ellem-
zı, hogy a nyolc résztvevı csapatból az ország jelenl egi hat  
legjobbja ott volt. 

 
Szivacskézilabda: 

Bástya-Kupa dec12. 
A Fradi által rendezett tornán mindkét csapatunkkal (U8;  
U9) kiemelkedıen szerepeltünk. Kislányaink csoportgyız-
tesként veretlenül döntıbe jutottak, ahol mindkét korosztály-
ban az FTC várt rájuk. 
U8:    Döntı:  Euro-Novex Tápiószele – FTC 
   17:14   I. hely 
U9:    Döntı:  FTC – Euro-Novex Tápiószele  
   18:13   II. hely 
Az igazi meglepetés még ezután következett. Az ilyen torná-
kon az ott lévı edzık, szakemberek megválasztják a torna 
legjobbjait. Korosztályonként mintegy nyolcvan játékos kö-
zül, U8-ban a torna legjobb játékosa:  

Jónás Alexandra Tápiószele,  
U9-ben a torna legjobb játékosa:  

Farkas S zimonetta Tápiószele 
Eredményeinkhez volt és jelenlegi hírességek egész sora 
gratulált. 
A lányok a téli szünetre pihenıt kaptak, hogy aztán újult 
erıvel folytathassuk, azt a munkát, ami további sikerek el-
éréséhez vezethet.     Kácsor Istvánné 

Az élvonalban 
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„Rendet tenni a fejekben” 
Sokaknak talán szokatlanul cseng ez a 
szó: ebrendész. Pedig jó lesz megje-
gyezni, mivel Sipos József ebrendész 
nem szereti, ha sintérnek hívják. A 12 
környékbeli településen dolgozó volt 
rendırt vácszentlászlói otthonában 
kérdeztük ki munkájáról. 
 
-Mi a különbség sintér és ebrendész 
között? 
A sintér eredetileg az az ember volt, aki 
a vasútállomásokon a sínek mentén 
elhullott állatokat begyőjtötte és más 
nem igazán népszerő munkákat vége-
zett, mint a vécétakarítás. Késıbb saj-
nos öregjeink tovább rontották ennek a 
szónak a jelentését, mivel sintértelep-
nek hívták azt a telepet, ahova valóban 
elvitték a befogott kutyákat és ott le is 
ölték ıket. 
Nekem mint ebrendésznek (vagy gyep-
mesternek) messze nem ez a feladatom, 
nem is tudnám vállalni. Az én felada-
tom elsısorban segíteni az önkormány-
zatnak a településen hatályos állatartási 
rendeleteket betarttatni, a kóbor kutyá-
kat befogni és ha kell, menhelyre szállí-
tani, valamint felvilágosító elıadásokat 
tartani gyerekeknek, felnıttekenk egy-
aránt a felelıs állattartásról. 
 
- Hogyan lett belıled ebrendész? 
2008. május 1-ig dolgoztam a rendırség 
dunakeszi Kutyavezetı-Képzı Iskolá-
ján mint szakoktató. Július elsején bele-
fogtam ebbe a magánválalkozásba és 
leszerzıdtem a bagi önkormányzattal. 
Ezt követték más települések is. Jelenle-
gi tevékenységi területem: Bag, 
Hévízgyörk, Tura, Tápiószele, 
Vácszentlászló, Valkó, Zsámbok, Dány, 
Tóalmás, Domony, Galgahévíz, Aszód. 
 
- Hogyan eredsz egy elszökött kutya 
nyomába? Vannak megszokott helyek, 
ahol a kóbor ebek rendszeresen meg-
jelennek, vagy gondot  okoznak? 
Én nem vagyok Ben Johnson, sem Carl 
Lewis. Én nem kergetızök a kutyákkal. 
Nekem mobil, élve befogó ketreceim 
vannak. Ezeket helyezem ki olyan jára-
tokra, helyekre, ahol a kutyák több al-
kalommal felbukkannak, vagy a lakos-
ság jelzi. Én nem megyek egy-egy ku-
tya után; bejárom a települést és az 
ilyen begyőjtı utakról jelentést adok az 
önkormányzatoknak, a tulajdonosok 
pedig nálam kereshetik az elkóborolt 
ebeket. 
Természetesen vannak olyan helyek, 
ahol a kutyák elıszeretettel gyülekez-
nek. Ilyen például a vasútállomás, sze-
métlerakó helyek, vagy olyan külsı 
területek, ahol könnyen meg tudnak 

bújni, nádasok, veteményes területek. 
Sok a kutya a romatelepeken is, de eze-
ket más szempont miatt is ki kell emel-
nem. Itt vannak a legrosszabb tapaszta-
lataim kutyatartást tekintetében, de ma 
már hála Istennek ık is maximálisan 
támogatnak és megértik, hogy a mun-
kám nem ellenük van. Ma már ık is 
rendszeresen hívnak és elfogadják, amit 
mondok nekik. 
Mert hogy tisztázzuk a helyzetet: a leg-
nagyobb baj nem azzal van, hogy be 
van-e oltva a kutya vagy nem. Mert ha 
valaki azt mondja, hogy nincs pénze 
oltásra, akkor semmi gond, nem kell 
tartania kutyát. Ezt mindenki meg tud-
ja érteni. A legnagyobb baj a féregtele-
nítéssel van. A kutya részben dögevı és  
a székletével férgek távozhatnak a tes-
tébıl. A csapadék a székletet a talajba 
mossa, és ha egy kisgyerek egy ilyen 
földben matat, és utána megtörli a sze-
mét, vagy az orrát, könnyen összeszed-
het valami férget. Német orvosok ki-
mutatták, hogy Európában évente 2700 
gyermek és nı veszíti el részlegesen, 
vagy teljesen a látását ilyen férgek mi-
att. Ezek a paraziták a szemüregbıl a 
szemvizet szívják el, ami miatt a szem 
beesik, kiszárad. 
Hogy a befogott kutyákat teljesen fé-
regtelenítsük, itt nálunk elkülönítık 
vannak, ahol az eb  két napig kapja a 
féreghajtókat, parazitakezelés, majd jön 
egy alapos fürdetés és csak ezután ke-
rülhetnek be a belsı boxokba. A kutyák 
ellátására és ırzésére egy közel 800 m2 
alapterülető épület szolgál, ami a leg-
szigorúbb állategészségügyi és tőzvé-
delmi elıírások szerint épült. 
 
- Mi történik az ebekkel, miután befo-
god ıket? 
A kóbor kutyák miután bekerülnek ide, 
teljes „kozmetikai” ellátást kapnak, 
megkapják a szükséges oltásokat, vala-
mit azonosító chip-pel is ellátjuk ıket. 
Amennyire csak tılem telik, fizikálisan 
és pszichésen is rendbehozom az ebe-
ket. 
Mindennek végén egy olyan szomati-
kus (testi) és pszichés vizsgálat alá ve-
tem ezeket a kutyákat, ami után nyu-
godt szívvel tudom örökbe adni. Sajnos 
vannak olyan egyedek is, amik psziché-
sen annyira sérültek, annyira antiszoci-
álisak, hogy azokat már nem lehet el-
ajándékozni; ezeket mindig lejelentem a 
hatósági állatorvosnál, aki dönt a sor-
sukról. 
Más a helyzet a fajtatiszta kutyákkal. 
Az ilyen kutya egy napot sem tölt ná-
lam. Ha ilyen kutyát találok, azonnal 
hívom a fajtamentıket és már viszem is 

hozzájuk az állatot. İk adnak nekem 
egy átvételi elismervényt, én pedig 
kiteszem a honlapra a kutya képét. Ha 
a tulajdonos ezután nálam érdeklıdik, 
én odaadom neki az elismervényt és 
irányítom a fajtamentıkhöz. Innnentıl 
már velük kell egyeztetnie, mivel ık 
jobban tudják a kutya érdekeit képvi-
selni. 
 
- Hogyan látsz neki a munkának egy 
településen? 
Amikor szerzıdést kötök egy önkor-
mányzattal, én három hónap türelmi 
idıt kérek. Az elsı hónapban bejárom 
az egész települést; feltérképezek min-
den kutyát minden portánál. A máso-
dik hónapban megkeresem azokat a 
gócpontokat, ahol, vagy ahová a kóbor 
ebek bevackolhatják magukat és ha 
kell, felgyújtjuk, vagy letaroljuk azokat. 
Persze mindeközben végezzük a napi 
munkánkat is. A harmadik hónapban 
pedig végigjárom a kutyás házakat és 
elkérem az oltási könyveket. Akik nem 
tudtak oltási könyvet bemutatni, tehát 
nem volt beoltva a kutyájuk, kaptak 
egy polgármesteri felszólítást, hogy 
adott határidıre a kutyát oltassák be. 
Ha ezt nem teszik meg, nekem jogom-
ban áll azt a kutyát attól a háztól elko-
bozni. 
Úgy hallottam, hogy ezen a környéken 
voltak már néhányan, akik egy ilyen 
szolgáltatás felállításával próbálkoztak, 
mint az enyém, de beletört a bicskájuk. 
Ez fıleg azért lehetett, mert nem volt 
olyan rendszerezett, átfogó, több évre 
kiterjedı tervük, célkitőzéseik, mint 
amit én biztosítani tudok. Csak egy 
példa: a tavasz sok más mellett az oltá-
sok idıszaka és ez alkalommal is igen 
drasztikusak leszünk. Mert ugye a kör-
nyezı településeken is megszokott do-
log, hogy oltási idıszakban sokan - 
hogy ne kelljen beolttatni a kutyát - 
szélnek eresztik az ebet, mondván 
„Nekem nincs is kutyám”. Igen ám, de 
az önkormányzattal kötött szerzıdé-
semben benne van, hogy én minden 
kutyát vagy tetoválással, vagy chip 
beültetésével megjelölhetek, így késıbb 
ezek segítségével, vagy egyszerő azo-
nosítással megtalálom az állat gazdáját. 
Ilyenkor a kutya tartása napi 1500 fo-
rintot taksál plusz az egyéb orvosi költ-
ségek, amit majd a tulajdonosnak kell 
kifizetnie, ha vissza akarja kapni az 
ebet. Könnyen belátható, hogy ilyenkor 
jobban megéri inkább kifizetni az oltást. 
 
- Mi motivál téged? Honnan jön ez az 
állatszeretet? 
Én nem mondanám, hogy szeretem az 
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állatokat. A kutyaugatást például nem 
tudom elviselni. (nevet) De hadd fordít-
sam meg egy picit a kérdést. Egy állat-
szeretı ember mondhatja-e már magá-
ról, hogy állatvédı? Ha egy ilyen állat-
szeretı ember találkozik egy antiszociá-
lis, degenerált kutyával, amivel egysze-
rően már nem lehet az égegyadta vilá-
gon mit csinálni, akkor nem lehet ennek 
az embernek a feladata az, hogy ezt a 
kutyát fájdalommentesen átsegítse a 
másvilágra, hogy ne szenvedjen tovább 
se a kutya, se a gazdája? Úgy gondolom, 
hogy a tevékenys égem nem csak az állat-
szeretetrıl szól, hanem én szeretnék egy 
kicsit rendet tenni az emberek fejében is, 
hogy nagyobb tudatossággal, felelısség-
tudattal viszonyuljanak az állatokhoz. 
Ilyenkor persze sokszor elıjön a magyar 
embernek az a problémája, vagy betegsé-
ge, hogy nem szereti a mintaképeket, 
mert hogy ı annál is jobb, meg ez a „ki 
vagy te, hogy beszólj nekem” mentalitás. 
A rendırségen én számos szakvizsgát 
tettem le. Ami ehhez a munkához kap-
csolódik, azok az etológiából (állatok 
viselkedéstana), kynológiából 
(kutyafélék fejlıdéstörténete), kiképzés-
metodikából, állategészségügybıl letett 
vizsgáim. Sokat jártam a szomszédos 
országokba és ott megtapasztaltam, ho-
gyan vannak tartva a kutyák, az állatok, 
hogyan vannak ezek a dolgok ott ren-
dezve. Amikor Dunakeszin a rendırség-
nél kutyavezetı-oktató voltam, már ak-
kor próbáltam a kint tapasztalt mentali-
tást meghonosítani. 
 
- Miben látod a legnagyobb gondot az 
emberek hozzáállásában? 
A legnagyobb probléma, hogy az embe-
rek úgy vannak az állattartással, mint az 
autóval. Fogom, beülök a kocsiba, bein-
dítom, elmegyek, majd vissza és garázs. 
A kutyával ugyanez. Tehát lehet egy 
láncra kitett kutya a család kedvence, de 
van, hogy a gazdája hetekig oda se megy 
hozzá, hogy megsimogassa. Lehet, hogy 
az asszony, vagy a nagymama odatolta 
neki a kaját, de a gazdája egy „Szevasz, 
Buksikám”-mal elintézi a dolgot és már 
megy is tovább. 
A másik nagy gond az a struccpolitika, 
amivel az emberek viszonyulnak a kóbor 
kutyák problémájához. „Ha nem akarom 
látni, akkor nem is létezik a probléma.” 
A nagyszámú elszaporodott kóbor kutya 
ennek a gondolkodásmódnak a követ-
kezménye. 
 
- Milyen rossz tapasztalataid voltak 
eddig a kutyatartással kapcsolatban? 
Minden hozzám tartozó településen 
iszonyatos mennyiségő kidobott kutya 
van. Volt olyan nap, hogy hajnal kettı-
kor hívtak a polgárırök, kóbor kutyák 
lehetnek az erdıben. Egybıl kimentem 

és körülnéztem. 14 darab külön zacskók-
ba csomagolt 2 hetes kiskutyák voltak 
kidobálva a földút mellé. Ekkor egy ki-
csit felmérgesedtem, mert sajnos egyiket 
sem sikerült megmentenünk. 
Sok olyan kutya van, amikért napokig, 
hetekig küzdünk, de van, hogy a kutya 
adja föl. 
Az emberi nemtörıdömség a múlt télen 
is sok áldozatot szedett. Rengeteg láncon 
tartott kistestő kutya fagyott meg. Volt, 
hogy azért hívott valaki, mert eltőnt a  
kutyája. Kérdeztem: „Ha láncon volt, 
akkor hova tőnhetett?”; nem volt láb-
nyom sehol. Csak el kellett kezdenem 
húzni a láncot, és elıtőnt a kutyaólból a 
megfagyott tetem. 
 
- Hogyan találhatnak meg a lakosok? 
Lakossági bejelentésre 24 órán belül kiér-
kezünk. Ez persze függ a veszélyeztetett-
ség fokától; például, ha egy iskola vagy 
óvoda közelében jeleznek kóbor kutyát, 
oda azonnal megyünk. Ehhez kapcsoló-
dóan csak annyit kérek a polgároktól, 
hogy ne reggel 9-kor hívjon fel azért, 
mert hajnali 2-kor nem tudott aludni egy 
garázdálkodó kóbor kutya miatt, ami 
végigugatta az utcát. Hívjon föl akkor, 
hajnali 2-kor, mert a szolgáltatás 24 órás 
és akkor én be tudom fogni a kutyát. 
Ettıl függetlenül szeretném, ha betelefo-
nál valaki, akkor ne túlozza el a helyze-
tet. Amíg kinn vagyok egy valójában 
nem is sürgıs riasztásnál, addig lehet, 
hogy máshol tényleg vészhelyzet van. 
 
- Milyen más feladatot kell még ellát-
nod, mint ebrendész? 
A szerzıdésben meghatározott fı felada-
taim egyike az állattartási rendeletek 
betarttatása. Ez a név, hogy ebrendész, 
ez csak egy győjtınév. Van, hogy galam-
bokért hívnak, vagy macskákért, kecské-
kért, birkákért, lovakért, pónilovakért. 
Félreértés ne essék, én nem értek min-
denhez, de tudom, kihez kell fordulni. 
Volt Bagon egy eset, hogy láttak egy 
kígyót. Azt mondták, hogy olyan ho-
mokszínő, emelgeti a fejét,  de nem tud-
ni, mi az. Én nem félek a kígyóktól, de 
szóltam egy specialistának; megkerestük 
vele a fészket és másfél óra után megje-
lent egy homoki vipera. 
A már említettek mellett feladataim közé 
tartozik, hogy segítséget nyújtsak olyan 
helyzetekben, amikor a rendırség, vagy 
a közterület felügyelet az önkormányzat 
segítségét kéri. Errıl és másról is részle-
tes információkat találni a honlapunkon 
(www.ebfarm.eoldal.hu), ahol a befo-
gott, vagy örökbefogadható állatokról is 
találhatók képek. Telefonon pedig a 
0620-203-2359-es számon tudnak elérni a 
lakosok. 

EBFARM  
ÁLLATOTTHON 

Cím: 2115 
Vácszentlászló,  

Erı utca 75 
Sipos József:  

06-20/203-2359 
Ebrendész, állatmentı 
Állatotthon vezetıje 

E-mail cím: 
ebfarm.sipos@gmail.com 
Örökbe fogadható, talált 
állatok: ebfarm.eoldal.hu 
 
 
Az emberek többsége tart otthoná-
ban állatot, de sajnos nem mindig 
megfelelıen gondoskodik róla.  
Nem azért mert nem akar, csak 
pusztán nem tudja, mire van szük-
sége kedvencének. Egyre több sze-
mélyt érint ez a probléma és csak 
megfelelı szakember segítségével 
lehet orvosolni a kérdést.  
 
Az állattartási kérdésekkel foglal-
kozni kell és véleményem szerint 
már gyermekkorban el kell kezdeni 
a felvilágosítást. Fontos, hogy már 
gyermekeink is megértsék milyen 
fontos, hogy tudjanak gondoskodni 
kedvencükrıl. Így elkerülhetı,  
hogy még több kutya kerüljön utcá-
ra.   
 
Én Dunakeszin ORFK Oktatási köz-
pontban dolgoztam, mint kutyaki-
képzı. Életem a kutya. Fontosnak 
tartom, hogy minél több ember is-
merje meg ezeket a csodálatos álla-
tokat. Ismerjék meg mire van szük-
ségük, mik az igényeik.  
 

Ezúton kérem a lakosság együtt-

mőködését, hívjanak bizalommal, 
bármilyen állattal kapcsolatos kér-
désekben. Vagy ha úgy érzik, segí-
teni tudok megoldani a problémá-

jukat. 
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Köszönetnyilvánítás 
Szeretném megköszönni mindazoknak, akik Nagy Miklósné 
született: Szatmári Julianna temetésén megjelentek. 
Külön köszönöm dr. Pap Gábornak és munkatársainak áldozatos 
munkáját. Köszönöm a Mihucza és Társa temetkezésnek kegyele-
ti munkájukat. Külön köszönöm Pálfalviné Bartucz Ilona és 
Bartucz Antalné szolgálatkész munkáját. 

a gyászoló család 

„A természet kegyetlen tanító, és csak két osztályzatot ismer.  

 Az egyik az élet, a másik a halál.” 

Fekete István 
December hónapban elhunytak 
Bene Ferencné/Kósa Erzsébet/ élt: 79 évet 
Nagy Miklósné/Szatmári Julianna/ élt: 84 évet 
özv. Józsa Lászlóné/Menkó Mária/ élt: 70 évet 
Molnár István élt: 48 évet 
Mohácsi Mátyás élt: 90 évet 
Ledacs Kiss István  élt: 65 évet 
Kis Antal János  élt: 54 évet 
Csontos Istvánné/Csajági Anna/ élt: 67 évet 
Falusi Illés   élt: 57 évet 
Kravallik László  élt: 70 évet 

 
Emléküket megırizzük! 

Ügyfélfogadás : 
 
Polgármesteri Hivatalban 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkormányza-
tunknál az alábbi idıpontban várjuk a Tisztelt Ügyfeleket: 
Hétfı: de.: 8.00-12.00, du.: 13.00-16.00 
Szerda: de.: 8.00-12.00, du.: 13.00-16.00 
Csütörtök: de.: 8.00-12.00, du.: 13.00-16.00 
Polgármester és a Jegyzı ügyfélfogadási ideje:  
hétfı 9.00 – 12.00, du.: 13.00 – 16.00 
Kedden és pénteken nincs ügyfélfogadás !  

 
Város Gondnokság: 
Hétfı – Szerda - Csütörtök: de.: 8.00-12.00, du.: 13.00-15.30 
Az Intézményvezetı ügyfélfogadási ideje: 
Hétfı - Szerda: de. 8.00 – 12.00 
Csütörtök: du.: 13.00 – 16.00 
Kedden és pénteken nincs ügyfélfogadás !  

 
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatnál: 

Hétfı: 8:00 – 12:00, 12:45 – 16:30 
Kedd: nincs ügyfélfogadás  

Szerda, Csütörtök: 8:00 – 12:00 
Péntek: 8:00 – 11:30  

Az új helyére költözött Könyvtár  
nyitvatartási ideje: 

 Hét fı: Szünnap Kedd: 8 – 17 
 Szerda: 8 – 17 Csütörtök: 8 – 17 
 Péntek: 13 – 18 Szombat: 8 – 12 

Eladó! 
Ingatlan eladó, Tápiószelén a Deák F. út 15 szám alatt. 

Érdeklıdni 06 53 378-503 telefonszámon lehet. 

„Életed munka volt, szeretet és jóság, 
Sírod legyen az örök megnyugvás!”  

Köszönet mindazoknak, akik mély fájdalmunkban velünk van-
nak, akik utolsó útjára elkísérték szerettünket, és a kegyelet virá-
gait sírjára helyezték.  

Ledacs család  

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

 
December hónapban született: 
Adamecz Árpád Tokos Ildikó és 
 Adamecz János fia 
Maczó Csenge Barna Boglárka és 
 Maczó István leánya 
Bozóki Marcell Balázs Gabriella és 
 Bozóki József  f ia 
Nagybányai Roland Gyimesi Edina és 
 Nagybányai Roland fia 
Róth Noémi Koncsik Kitti és 
 Róth István leánya 
 

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 ügyintézı –  
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: 

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, a kik szeretett Férjem, Édes-
apa, Nagy apa, Dédapa és Ükapa: Mohácsi Mátyást utolsó útjára elkísér-
ték, sírjára koszorút, virágot vittek és osztoztak fájdalmunkban. 
Köszönjük Radics Ilona doktornı odaadó ápolását, valamint a kegy eleti 
szolgálat részérıl a Bartucz család figy elmes és segítıkész hozzáállását a 
temetéssel járó összes teendı elvégzésében. 

a gyászoló család 
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