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KRÓNIKA 
A októberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 

Október 19-én Leader tájékoztató volt a Művelődési 
Házban a most aktuális pályázatok beadásával kapcso-
latosan. 

Október 21-én mozgáskorlátozott emberek fóruma 
volt településünkön. 

Október 22-én Retro kiállítás nyílt a Simonffy Kál-
mán Művelődési Házban a 60-70-es évek eszközeiből. 
Köszönjük Berzsényi Mihálynak és feleségének, hogy 
rendelkezésünkre bocsátották gyűjteményüket. 

Október 23-án az ünnephez méltó módon emlékezett 
városunk az 56-os forradalom és szabadságharc kitöré-
sét. Köszönjük az Általános Iskola tanulóinak műsorát. 
Az ünnepség végén szokásosan fáklyás menettel vonul-
tak az ünneplők a koszorúzáshoz. 

Október 26-án a Szociális Bizottság tartotta hó végi 
ülését. 

Október 27-én kiírásra került a csatornázás szenny-
víztisztító telepeinek közbeszerzési eljárása. A kivitele-

zésre eddig hét cég jelentkezett. Pályázataik beadási 
határideje december 12-e. Napokon belül várható a csa-
torna építésének kiírása is. 

Október 28-án a Képviselő-testület tagjaival a teme-
tőkben felkerestük elhunyt társainkat, városunk elhunyt 
kitüntetettjeit. 

November 2-án Pénzügyi Bizottsági ülésen készítet-
tük elő a testületi döntéseket. 

November 3-án Képviselő-testületi ülésen döntések 
születtek, a 2012. évi belső ellenőrzési tervről, a jövő évi 
munkatervről, ingatlan vásárlási kérelmekről, a hivatal 
akadálymentesítésével és felújításával kapcsolatos pót-
munkákról, kiadvány készíttetésről és a rendezési terv 
módosításáról. 

November 7-én Állami Számvevőszéki ellenőrzés 
kezdődött a Polgármesteri Hivatalban. 

November 10-én a leendő szennyvíztisztító telep be-
járása történt. 

VISSZAFELÉ FOROG A TÖRTÉNELEM KEREKE? 
Bizonytalanok a jövő évi kilátások. Az Országgyűlés 

törvénykezési dömpingbe kezdett, szinte teljes hírzárlat 
mellett. Csak csöpögtetett hírekből, elszólásokból, a 
döntések előtt néhány nappal nyilvánosságra hozott 
félkész törvénytervezetekből lehet információkhoz jut-
ni. Az embereket elbizonytalanítják a már elviselhetet-
len mértéket öltő megszigorító intézkedések, az adózás 
bizonytalansága, megélhetésük ellehetetlenítése. 

Az önkormányzatokat szintén információk és bevéte-
lek nélkül hagyják. 

Hány főig lesz önálló hivatala egy településnek? 3 
ezer? 2 ezer? 

Járások kialakítása már eldőlt. A járási tanácselnökök 

szerepét már kiosztották (azok kapják, akik nem indul-
tak a 2014-es választásokon?). 

Milyen feladta lesz a járási hivatalnak? Az oktatás és 
az egészségügy tejhatalmú urai lesznek? Az iskolák 
„államosítása” a konformizmus veszélyét rejti magá-
ban! 

Az „új” állami struktúra néhány évtizede már léte-
zett. A feladatok leosztása is a szocialista rendszer  in-
tézményrendszere. Az intézményrendszert lehet hason-
latosra alakítani, de az állami vagyon rendszerét is visz-
szaforgatják? Újra államosítanak? És kitől fognak álla-
mosítani? Önmaguktól? Meddig foroghat vissza a ke-
rék? 

ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS 
 
Tájékoztatom a Lakosságot, hogy a zöld-
hulladék gyűjtésére további egy időpontot 
- kérésünkre - szervez a szolgáltató. A pon-
tos időpontról a honlapon és plakáton érte-
sítjük önöket!. 

Nagy erőkkel folyik a Polgármesteri Hivatal akadály-
mentesítésével kapcsolatos felújítási munka. A külső 
munkálatok rövidesen elkészülnek (készen van a lift-
ház, a rámpa). Az épület belseje most igazi csatatér. A 
földszinten minden helyiség átalakításra kerül, ügyfél-
szolgálat kialakítása fog megtörténni. Az emeleti ré-
szen kap helyet a titkárság, jegyző, polgármester. Új 
üveges ajtót kap a házasságkötő terem is. Az épület-
ben teljes elektromos vezetékcserét és fűtéskorszerűsí-
tést is végrehajtunk. 
Reményeink szerint 2012-ben megújult környezetben 
várjuk az ügyfeleket! 

HIVATALI FELÚJÍTÁS 
Ez a francia eredetű szó mára már mindenki számára 
a vidékfejlesztéssel kapcsolatos pályázatokat jelenti. A 
2009-ben kiírt pályázati kör az elszámolásokkal lassan 
lezárul. Városunkból is több civil szervezet 
(Önkormányzati támogatással) nyújtott be és nyert 
támogatást. A rendezvények, események megvalósul-
tak, az elszámolások, kifizetési kérelmek benyújtásra 
kerültek. 
Az Önkormányzat (buszmegálló pályázat) már a 
pénzt is megkapta. A Blaskovich Múzeum Baráti Kö-
rének, a Tápiószeléért Társaskörnek a kifizetési kérel-
meit jóváhagyták. Az Önkormányzati támogatási ösz-
szegeket visszafizeti. A Borostyán Nyugdíja Klub el-
számolása folyamatban van. A Sportkör most kezdi a 
nyertes pályázata megvalósítását. Egy sikeres pályáza-
ti ciklus zárul le az elszámolásokkal, és egy újabb nyí-
lik most a Leader keretében, bár lényegesen kevesebb 
forrás áll rendelkezésre. Sajnálom, hogy egyesek a pá-
lyázatokon való részvétel helyett, azok becsmérlésével 
próbálták lejáratni azokat! 
Köszönöm a civil szervezetek munkáját és további sok 
sikert kívánok nekik!           Az oldalt írta: 

Kovács Ferenc 
polgármester 

LEADER 
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CSODÁLATOS KIÁLLÍTÁS REKORDGYORSASÁGGAL 
Óriási sikere volt a „Filléres emlékeim…” című, az 

ötvenes, hatvanas évek hangulatát idéző kiállításnak. 
Telt házat vonzott a megnyitó! 
Egy meghívással kezdődött, a Simonffy Kálmán Mű-

velődési Ház vezetőjét, egy házaspár, Berzsényi Misi és 
kedves felesége Mariann, meghívta, hogy megmutassák 
féltve őrzött régiségeiket. A látogatást jó ötletű elhatáro-
zás követte: „Ezt meg kell mutatnunk Tápiószele város 
lakosságának is.” 

A dátum, bár közel volt az októberi ünnep, kínálko-
zott, hiszen az 56-os forradalom és szabadságharchoz, 
korhű volt a retro kiállítás. 

Így az ünnep előestéjén volt a megnyitó. 
Alig több mint két hét alatt színvonalas műsort sike-

rült összeállítani. Köszönhető volt ez a Honey Dance 
School fiataljainak, akik a repertoárjuktól eltérő tánc-
számok, rekordgyorsaságú betanulásával és előadásá-
val szenzációs sikert arattak. Nagy öröm volt számunk-
ra, hogy a csodálatos hangú óvónőink egy anyukával 
kiegészülve, elvarázsolták a megjelenteket. A kor hang-

szerét idéző két szaxofon szólistára is méltán voltunk 
büszkék. Egy régi tangó szám is elhangzott a megnyi-
tón. Szatmári Imréné, nyitotta meg a kiállítást, méltatta 
a gyűjtemény gazdagságát, a kor hangulatának felidé-
zésével elénk varázsolta az 50-60-as éveket. 

Ezután léphettünk be, a korabeli, polgári, nappali 
belsőnek berendezett, „szép szobába”, melyből alig 
akart tovább haladni az érdeklődő közönség, a nagyma-
mák korára emlékeztető konyhába. A harmadik terem-
ben műszaki cikkek, használati tárgyak, kamrai emlé-
kek voltak, melyeket szintén nagy örömmel ismert fel a 
közönség. A két kedves tulajdonos alig akart hinni a 
vendégkönyvbe beírt elismerések nagy számának. 

A városunkban tartózkodó Öcsödi Polgármester úr, 
és kedves családja is csodálattal beszélt, a látogatás 
után, a kiállításról. 

Azt hiszem, nagy szükségünk van az odaadást, az 
összefogást, és a kitartó gyűjtőmunkát elismerő szavak-
ra. 

Faragó Sándor 

A Simonffy Kálmán Művelődési Ház igazgatónőjének, Urbán Máriának, hogy megrendezte a „Filléres emléke-
im…” című kiállítást. 

Külön köszönet: 
• Szatmáriné Edit néninek a szép és tartalmas megnyitóért. 

• Sárika néninek segítségéért és az ajándékaiért. 

• A Honney Dance School táncosainak, kiemelten Rafael Mercedesnek és Németh Dominiknak. 

• Ali Attilának és Kaszás Istvánnak szaxofon szólójukért. 

• A Csicserke Óvoda óvónőinek: Bodócs Mártának, Kissné Szentpéteri Ildikónak, Szabóné Récsi Erikának, 
egy ovis szülőnek Némethné Baráth Andreának és Faragó Sándornak fellépésükért 

• S mindazoknak, akik eljöttek a rendezvényre.      Tisztelettel: 
Berzsényi Család 

SZERETNÉNK MEGKÖSZÖNNI… 

Szeptember 27-én távozott a földi életből Makovecz 
Imre, a kortárs magyar kultúra egyik vezéregyénisé-
ge, ahogyan pályatársa, Finta József akadémikus fogal-
mazott. 

Miért tartom illendőnek, hogy Tápiószelén megem-
lékezzünk róla? 

Az egyetlen magyar építész, aki vitathatatlanul 
nemzetközi rangot szerzett, két tápiószelei épület 
megálmodója, megtervezője. 

Ha távolról érkezett vendég belépett a művelődési 
házba, nem mulasztotta el kifejezni csodálatát az épü-
let szépsége iránt. Mindannyian jóleső érzéssel fogad-
juk az elismerést, akik magunkénak tudjuk a több civil 
szervezetnek otthont, a kedvelt közösségi programok-
nak helyet adó különleges épületet. 

Éveken át látványosságként mutattuk vendégeink-
nek a Makovecz-iskolát is, és az elismerés nem is ma-
radt el. 

Némi bűntudatunk, de legalább adósságunk lehet a 
neves építész felé. Személyével, művészetével kapcso-

latban az építész szakma véleménye is megoszlott. 
Irigységből vagy értetlenségből eredően sok támadás 
érte. Művészete – közéleti szerepvállalása miatt – fo-
lyamatos viták tárgya. A kereszténységet megelőző 
vagy azzal párhuzamos eszközöket is alkalmazott ter-
veiben. Talán emiatt, ellenfelei irányából kemény kriti-
kák érték. 

Korán a modernista építészeti dogmák újragondolá-
sára kényszerült, s ezt nem üdvözölte örömmel a szak-
ma. 

Hosszú lenne felsorolni az Ybl Miklós-díjtól a Kos-
suth-díjon át a 2011-ben neki ítélt Szent István-díjig 
hazai és nemzetközi elismeréseit. 

Ismét Finta Józsefet idézem, aki nem tartozott hívei 
közé: „Minden vitánk mellett tudtam, és máig val-
lom, hogy ő az elmúlt fél évszázad egyetlen igazi ma-
gyar építőmestere volt.” 

Egy másik méltatója ezt írja: „Reméljük, képesek 
leszünk méltón emlékezni rá.” 

Szatmári Imréné 

MAKOVECZ IMRE EMLÉKÉRE 
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DAMJANICH HÉT /ALSÓ TAGOZAT/ 
Ebben a tanévben is megvalósítottuk a Damjanich téma-
hét feladatait. Október 3-án hétfőn délután volt a futó-
verseny, ahol osztályonként 3 fiú, 3 leány indulhatott az 
aranyéremért. A következő tanulók voltak a leggyor-
sabbak: 
          FIÚK                                LÁNYOK 
1.OSZTÁLY 
I. Wimmer Richárd 1.a  I. Balogh Virág 1.a 
II. Rafael Pál 1.c  II. Balázs Dorina 1.b 
III. Rubint Levente 1.b  III. Várkonyi Alexandra 1.c 
2.OSZTÁLY 
I. Rafael József 2.a I. Homonnai Nikoletta  2.a 
II. Makai Roland 2.c II. Kiss Anna  2.c 
III. Mohácsi Tamás 2.c III. Mészáros Dorina 2.c 
3.OSZTÁLY 
I. Laczkó Leon 3.a I. Tisza Bettina 3.a 
II. Gősi Frigyes 3.b II. Szabó Zsófia 3.a 
II. Bartucz Lázár 3.a II. Ruschel Boglárka 3.c 
III. Ócsai Péter 3.c III. Fehér Adrienn 3.b 
4. OSZTÁLY 
I. Tóth Lajos  4.a I. Farkas Szimonetta 4.c 
II. Gulyás Máté 4.a II. Bodor Henrietta 4.a 
III. Tóth Balázs 4.b III. Maczó Dorina 4.d 

 
Gratulálunk mindent résztvevőnek. 
Október 4-én VITAMIN napot tartottunk. Köszönjük a 
szülőknek, hogy szebbnél szebb „ehető vitamin figurá-
kat” készítettek. 
Október 6-án az első évfolyamos tanulók koszorúzni 
mentek a tápióbicskei emlékműhöz. A 2.,3.,4-es tanulók 
egy része részt vehetett a múzeumban megtartott foglal-
kozáson, melynek témája ismerkedés iskolánk névadó-
jával. 
Köszönjük Gócsáné Móró Csillának és Németh Katalin-
nak, hogy tanulóink megismerhették Blaskovich János 
életét. 
Október 7-én az alsó tagozatos tanulók nagyon érdekes 
akadályversenyen vehettek részt a Népkertben. Minden 
osztály sikeresen, örömmel teljesítette mind a hét állo-
más feladatait. Volt mocsárjárás, kúszás, termések sze-
dése, célbadobás és még sok izgalmas feladat. 
Köszönöm minden kollégám, a múzeum dolgozói, Vá-
gány Sándorné és minden szülő segítségét. 

 
Szűcs Józsefné 

2011. szeptember 30-án kicsit hűvös, de gyönyörű napfé-
nyes reggelre ébredtünk. A simogató napsugár nem volt vé-
letlen, hiszen ezen a napon ünnepeltük a népmese világnap-
ját, a zenei világnapot, és az állatok világnapját. 

Előzetes feladatként minden osztálynak egy olyan énekes 
játékokkal vagy dalcsokorral kellett készülni, amibe állatok is 
szerepelnek. 

Nagy volt az izgalom, főleg mikor kipróbáltuk az iskola új 
hangosítóját, és az „igazi” mikrofont. A megnyitó, és a kö-
szöntő után, a gyerekek két órán keresztül énekeltek, táncol-
tak. Fantasztikus volt a hangulat. Voltak, akik zenei kísérettel, 
ritmus hangszerekkel, bábokkal, vagy jelmezbe öltözve éne-
keltek, játszottak. 

Énekes körjáték, szüreti jelenet, kánon még színesebbé tette 
ezt a szép délelőttöt. A gyerekek nagyon fegyelmezettek vol-
tak, tapssal jutalmazták egymás sikerét. 

Köszönöm a tanító néniknek, hogy felkészítették osztályai-
kat, a gyerekeknek a vidámságot, a jó hangulatot és a gyönyö-
rű hangokat. 

Ezzel a szép és tartalmas délelőttel az egész alsó tagozat 
csatlakozott az éneklő Magyarországhoz. 

Remélem jövőre is megrendezzük! 
Ivanics Lászlóné 

szervező tanító néni 

HÁROM VILÁGNAPOT ÜNNEPELT  
AZ ALSÓ TAGOZAT! A Simon Marcsa  

Amatőr Színjátszók Köre  
sok szeretettel hívja és várja Önt  

és kedves családját  
a Simonffy Kálmán Művelődési Házba  

2011. 12. 18-án, vasárnap, 17 órakor 
kezdődő karácsonyi műsorára.  

Kedves vendégem Deák Marianna Ágnes 
különleges meglepetéssel  

készül Nézőinknek! 
 

„Bántja lelkem a nagy város 
Durva zaja, 

De jó volna ünnepelni 
Oda haza. 

De jó volna tiszta szívből 
– Úgy mint régen – 

Fohászkodni, 
De jó volna megnyugodni.” 

(Ady Endre:  
Karácsonyi rege) 

Ha ebben a rohanó világban Önök is  
hasonlóan éreznek, 

jöjjenek el és ünnepeljenek velünk! 
SMASZK 

SMASZK KARÁCSONY 

A ,,Haleszi” vers és prózamondó versenyen, Sípos Tamás I. helyezést ért el. 
Gratulálunk a szép eredményhez. 
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Könyvtárunk 2010 nyarán kezdett 
el készülődni a költözésre, a 
Blaskovich János Általános Iskola 
épületének oldalszárnyába, a Szé-
chenyi út 20. szám alá.  

A dobozhegyekből szép lassan 
előkerültek a jól ismert példányok, 
és felkerültek a polcokra. Az új búto-
rokat is elrendeztük. Még a nevünk 
is megváltozott. 

A Simonffy Kálmán Könyvtár 
2010. november végén nyitotta meg 
kapuját az olvasók előtt.  A modern 
épülettel és bútorokkal, új távlatok 
és nagy terek nyíltak meg előttünk. 
A magunk és olvasóink nevében 
kijelenthetjük, hogy nagy örömmel 
fogadtuk ezt a kellemes változást.  

Elsőként fontosnak tartottuk az 
áttekinthető állomány létrehozását, 
külön elhelyezve a szép-, szak-, a 
gyermek és kézikönyvtári állo-
mányt, továbbá a verseket és a folyó-
irat állványokat, a számítógépeket. 
Valamint olyan különálló terek be-
rendezését, ahol órákat, foglalkozá-
sokat lehet tartani, akár egy egész 
osztály számára is, úgy hogy közben 
a kölcsönzés is zavartalanul folyhas-
son. Ilyen asztalokkal és székekkel 
berendezett terek a földszinten és az 
emeleten is egyaránt megtalálható-
ak.  

Az állománybővítés és az olva-
sókkal való kapcsolattartás aktív 
feladataink közé tartozik. Itt szeret-
nénk kifejezni köszönetünket mind-
azoknak, akik ajándékkönyvekkel, 
folyóiratokkal járultak hozzá a min-
denkori állomány bővüléséhez. 

 Idén hirdették meg a Márai Prog-
ramot, amely keretein belül könyvtá-
runk is nyert 550.000 Ft értékben 
könyvet, ami 200db új kötetet jelent, 
válogatva a szép-, és tényirodalom, 

Kuratórium által összeállított köny-
veiből. Hozzátéve idei beszerzésün-
ket, sok szép példánnyal gyarapo-
dott az állomány. A meg nem lévő 
köteteteket az ODR rendszerén ke-
resztül, könyvtárközi kölcsönzés 
segítségével biztosítjuk az olvasók 
számára. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a rég-
óta kikölcsönzött, de vissza nem ho-
zott kötetek visszaszerzésére. 

Odafigyelünk a városi könyvtári 
feladatok teljesítésére, figyelembe 
véve az olvasók igényeit. Mivel ilyen 
közel vagyunk az iskolához, nagyon 
sok aktív olvasónk gyermek. Fontos-
nak tartjuk az olvasásra nevelést, 
mert hisszük az értő olvasás fontos-
ságát, és hogy a papíralapú olvasást 
nem helyettesítheti az internet infor-
máció áradata.  

A könyvtárban lehetőséget bizto-
sítunk az internet használatra, ez a 
tanulást, informálódást szolgálja, 
nem pedig a játékot, így csak 14 éven 
felüliek számára elérhető ez a szol-
gáltatás. Sajnos gépeink ma már el-
avultnak számítanak, így a jövőben 
mindenképpen szeretnénk korsze-
rűbb technikai felszerelésekre pá-
lyázni. 

Az állomány bővülésével több 
polcra volt szükségünk, új hirdető-
táblákra, és szekrényekre, melyekkel 
eddig nem rendelkeztünk, így nagy 
örömmel és lelkesedéssel fogadtuk a 
Nemzeti Kulturális Alap által kiírt, 
könyvtári bútorok felújítására irá-
nyuló pályázatát, melyen közel 1.6 
millió forintot nyertünk. Ezt modern 
székek, falra szerelhető táblák, szek-
rények, üveges tárolók, paravánok, 
könyvállványok, és egyéb könyvtári 
és tanulást elősegítő bútorok megvá-
sárlására fordítottuk, melyeket már 

be is állítottunk a tervezett helyükre. 
A könyvtár egyedi kialakítása 

lehetőséget biztosít egy kis mesekuc-
kó, bábozó létrehozására, ahová 
rendszeresen hívunk óvodás és alsó 
tagozatos csoportokat, hogy megte-
kinthessék legújabb bábelőadásun-
kat, melyre nagy szeretettel készü-
lünk minden alkalommal. A közeljö-
vőben további darabokkal szeret-
nénk kedveskedni kis olvasóinknak. 

Tavasszal K. László Szilvia, költő, 
meseíró látogatott el hozzánk, októ-
berben pedig Bosnyák Viktória fo-
gadta el meghívásunkat, aki szintén 
gyermekek számára ír hasznos és 
tanulságos könyveket, történeteket. 
Író - olvasó találkozónk mindkét 
esetben nagy sikerrel és élményekkel 
gazdagodva zárult. 

November hónapban szeretnénk, 
ha a gyermekek a meghirdetett rajz-
pályázatunkra készített műveikkel 
örvendeztetnének meg minket, me-
lyek a későbbiekben kiállításra ke-
rülnek. 

A jövőben tervezzük az említett 
módon, további pályázatok elkészí-
tését, hogy fejleszthessük a számító-
gépes infrastruktúrát, nyomtató, 
szkenner vásárlását, és tovább bővít-
hessük a könyvállományt, valamint 
a hangoskönyv, dvd és cd gyűjtemé-
nyünket.  

Gondolkozunk filmklub indítá-
sán, elegendő számú jelentkező ese-
tén, szeretnénk további könyvtár-
használati órákat is tartani. 

 
Nagyon sok szeretettel várunk 

minden kedves régi és új olvasón-
kat, megújult környezetünkben!  

 
a Simonffy Kálmán Könyvtár  

könyvtárosai 

KÖNYVTÁRUNK... 

ALAPÍTVÁNYI JÓTÉKONYSÁGI RÓZSABÁLT SZERVEZÜNK!  
Időpont: 2011. november 19. 19-óra  
Helyszín: Trafó Étterem Tápiószele  
Vacsora menü: Őszibarackkal és sajttal töltött sertésborda mandulás bundában,  
                          grillezett csirkemellfilé, vegyes köret (petrezselymes burgonya, párolt rizs)  
Desszert: Képviselőfánk  
Zenét szolgáltatja: Berzsényi András/Banderas/ Belépő:2800-Ft  

Értékes Tombolaajándékok!!!  
Várunk Minden Kedves szórakozni vágyót, aki a jó hangulatot kedveli 18-98-éves korig!! 

Jegyek Kaphatóak tápiószelei Csicserke Óvodában.  
Érdeklődni lehet:06-30/999-3953-as telefonszámon 
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ISMÉT MÚZEUMPEDAGÓGIAI NÍVÓDÍJ A TÁPIÓSZELEI MÚZEUMNAK 

Október 3-án a Hadtörténeti Mú-
zeumban, az Országos Múzeumpe-
dagógiai Évnyitó során vette át 
Gócsáné Móró Csilla a 2011. évi Mú-
zeumpedagógiai Nívódíjat, melyet 
Múzeumpedagógiai kiadvány kate-
góriában nyert el a Blaskovich Mú-
zeum anyagát feldolgozó foglalkoz-
tató füzeteivel. A díjat Hammerstein 
Judit kultúrpolitikáért felelős állam-
titkár helyettes asszony és Dr. 
Sepseyné Dr. Vígh Annamária köz-
gyűjteményi főosztályvezető asz-
szony adta át - olvasható e híranyag 
a PMMI honlapján. 

A Múzeumpedagógiai Nívódíjat 
két kategóriában hirdetik meg, a 
MÚZEUMPEDAGÓGIAI KEZDE-
MÉNYEZÉSEK és KIADVÁNYOK 
körében. Mindkét kategóriában 2-2 
díjazott van, ahol együtt mérettetik 
meg nagy országos múzeum és 
olyan kismúzeum is, mint a 
tápiószelei. 2011-ben 9. alkalommal 
adta át a kulturális kormányzat ezt a 
díjat, így összesen 18-18 múzeum 
van jelenleg az országban, amelyik 
ezzel az elismerő címmel rendelke-
zik.  

Különösen nagy jelentőségű ezért 
az a tény, hogy a tápiószelei 
Blaskovich Múzeum 2008-ban a kez-
deményezések kategóriában is el-
nyerte a nívódíjat, ekkor a múzeum-
kerti botanikai tanösvényt tartották 
érdemesnek erre.  

Idén a beérkezett pályázatokat 
mindkét kategóriában ötfős szakmai 
bizottság értékelte. 13 kiadvány és 
19 kezdeményezés közül választot-
ták ki a két-két legjobbat. A nyerte-
sek az elismerés mellett a Nemzeti 
Kulturális Alap által biztosított tá-
mogatásból egyenként 500 000 forin-
tot kapnak további terveik megvaló-
sításához. A pályázaton induló kiad-
ványok közül elsőként a pécsi JAnus 
Pannonius Múzeum Zöldfülű Péter 
című mesekönyvét találta a zsűri 
érdemesnek a nívódíjra. A kategória 
másik idei díjazottja a tápiószelei 
Blaskovich foglalkoztató lapokból és 
demonstrációs eszközökből álló ki-
adványcsomagja. A kúria titkai cím-
mel egy dossziéba összegyűjtött, 15 
foglalkoztató lap négy tudományte-

rületre (történelem, honismeret és 
helytörténet, művészettörténet, ter-
mészetismeret) fókuszálva segít az 
általános iskolás látogatóknak, hogy 
megismerjék a múzeum épületét, 
gyűjteményeit és kiállításait, sőt a 
kúria parkját is. A múzeumi foglal-
kozásokon megszerzett ismeretek az 
önálló munka során, a felfedezés 
élményével párosulva rögzülnek, a 
feladatok aktív, élményközpontú 
tanulásra adnak lehetőséget. A cso-
magban található demonstrációs 
eszközök ragasztás nélkül, könnyen 
összeállíthatók, és a feladatokhoz 
hasonlóan a múzeumban található 
tárgyak megkeresésére, megfigyelé-
sére sarkallják az ifjú látogatókat - 
olvasható az értékelés a múzeumi 
szakmai honlapon.  

A kedves olvasó részletesebb be-
mutatást talál a MAGYAR MÚZEU-
MOK online folyóiratban: http://
w w w . m a g y a r m u z e u m o k . h u /
latogato/359_foglalkoztato_lapok_a_kuri
a_titkairol 

A tápiószelei Blaskovich Múzeum 
programjai 2008-ban már elnyerték a 
Múzeumpedagógiai Nívódíjat a leg-
jobb kezdeményezés kategóriában. 
A foglalkozásokhoz kapcsolódó, 
tavaly készült feladatlapokat idén a 
kiadványokat bíráló zsűri találta 
érdemesnek a díjra - címmel írt Bárd 
Edit összefoglalót ebben az interne-
tes szaklapban. 

Az összese pályázat megtekinthe-
t ő  a  h t t p : / / m u z e u m p e d a -
gogia.blogspot.com/ oldalon, így a 
tápiószelei anyag vetélytársai is. Eb-
ben a nemes mezőnyben különösen 
nagy dicsőség volt ezt a díjat elnyer-
ni. 

A teljesség igénye nélkül a követ-
kező honlapok is tudósítottak a 
tápiószelei sikerről, így ismét széles 
körben vitte jó hírét a Blaskovich 
Múzeum Tápiószelének és a múzeu-
mot alapító Blaskovich családnak. 

h t t p : / / w w w . m a g y a r m u z e -
u m o k . h u / t e m a / 3 4 7 _ a _ 
muzeumpedagogiai_evad_legjobbjai 

h t t p s : / / h i r k o z p o n t . 
magyarorszag.hu/.../nefmi20111003... - 

www.kulturpont.hu/content.php?
hle_id=28271, www.pmmi.hu/en/news -

w w w . m a g y a r k u r i r . h u / . . . /
muzeumpedagogiai-nivodijban-
reszesuelt- ... 

Ezúton köszönöm meg azoknak a 
segítségét, akik szakmai tanáccsal, 
ötlettel, véleménnyel hozzájárultak 
munkámhoz. A foglalkoztató lapok 
tartalmi véleményezésében segített 
Terék Mihályné, Terék Nikolett, 
Szatmári Imréné és Dr. Csákiné 
Szántha Ágnes. Az utolsó 3 lap ter-
vezésében Németh Katalin múzeum-
pedagógus is közreműködött, aki 
2010. szeptember 1-től részfoglalko-
zású múzeumpedagógusként dolgo-
zik az intézményben. A demonstrá-
ciós eszközöket, a kályhakirakót és 
ötös forgatót a Patkós Gábor tervezte 
és a tápiógyörgyei Patkós Stúdió 
kivitelezte. Magát a foglalkoztató 
lapokat a PMMI közbeszerzéssel 
kiválasztott nyomdai cége, a buda-
pesti Demax Művek sokszorosította 
és Demján Szilárd grafikai operátor 
(Gócpont) tervezte. 

A szakmai munka elismerése min-
den alkalommal nagy megtisztelte-
tés, különösen, ha országos merítésű 
és olyan intézmények közötti meg-
mérettetésből született, ahol 5-10-15 
szakalkalmazott is dolgozik. A fog-
lalkoztató lapok 2010-ben a 
tápiószelei Blaskovich János Általá-
nos Iskolával történt múzeumpeda-
gógiai együttműködés során készül-
tek, egy olyan időszakban, amikor 
sajnos súlyos személyi problémák is 
terhelték a tápiószelei múzeumot, 
ami a szakmai munkámtól jelentős 
energiát vett el. Ennek ellenére sze-
rencsére sikerült magas minőségben 
a kiadványokat elkészítenem, amit 
az országos elismerés is jelez. Ez 
további erőt ad számomra, hogy a 
primitív gáncsoskodások ellenére a 
tápiószelei Blaskovich Múzeum 
szakmai munkáját helyes irányba 
viszem, amivel tovább erősíthetem 
Tápiószele jó hírét és a múzeumala-
pító Blaskovich testvérpár örökségé-
nek megbecsülését. Köszönöm 
mindazok segítségét, akik ebben 
segítségemre voltak és vannak, akik 
tevőleges vagy csak lelki támogató-
im e nemes ügy szolgálatának. 

Gócsáné Móró Csilla. 
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Épp három éve kezdte meg működését a 
Tápiószelei mentőállomás. Emlékszem arra a 
november elejére, amikor először jöttünk be, 
úgymond berendezkedni. Mindenki csillogó 

szemmel állt, hiszen mindenki a környék valamelyik 
lerobbant mentőállomásáról érkezett. És láss csodát, 
egy vadonatúj, gyönyörű mentőállomáson találtuk 
magunkat, hála a környék polgármesteri hivatalainak. 
Már akkor megfogalmazódott sokunkban, hogy vala-
miféleképen, amennyire lehet saját kezünkbe kell ve-
gyük a sorsunkat. Azért, hogy amennyire tőlünk telik 
az állomás állagát a lehető leghosszabb ideig megőriz-
zük, s ha lehet fejlesszük, másrészt az autók felszerelt-
ségét, ne csak a cégre bízzuk, hanem mi magunk is 
tegyünk érte.  

És már itt felvetődött egy alapítvány terve. Hála az 
itt dolgozó 14 ember munkájának, mára ez már nem 
csak terv szintjén létezik. Örömmel értesítek minden-
kit, hogy megkezdte működését a „Tápiószele és Tér-
sége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány” . Sajnos 
még egy-két évig az alapítvány nem fogadhatja az 
adók egy százalékát, de adományokat igen.  Az alapít-
vány működése nyilvános. A kuratórium üléseinek 
jegyzőkönyve megtalálható, a Tápiószelei Men-
tők  honlapján, aminek a címe: 

 h t t p : / / t a p i o s z e l e m e n t o k -
.mindenkilapja.hu. Az első kuratóriumi ülést 
is megtartottuk, melyen összegeztük  a fel-
adatokat, illetve megbeszéltük a legfontosabb 
dolgot, amit vásárolni szeretnénk. Teljes egyetértésben 
döntöttünk egy „Ambu man” típusú újraélesztést okta-
tó fantom beszerzéséről. Nem titkolt célunk, hogy  a 
környék iskoláit szeretnénk megkeresni és oktatni a 
felnövő nemzedéket az elsősegélynyújtásra. Erre azért 
van szükség, mert személyes tapasztalatunk az, hogy 
nagyon sok esetben a segítségnyújtás az kimerül a 
mentő hívásában. Ez pedig egy hirtelen bekövetkező 
keringésmegállás esetében nagyon kevés. 

Nagyon sok minden kellene ahhoz, hogy a legfelsze-
reltebben segítsünk a hozzánk fordulókon, de igyek-
szünk valami fontossági sorrendet felállítani, tekintet-
tel lehetőségeinkre. 

Amennyiben önnek lehetősége van támogatni Ala-
pítványunkat, s ezzel egy jobb felszereltebb mentőellá-
tást, hálásan vesszük megkeresését. Ha bármilyen kér-
dése lenne az Alapítvány működésével kapcsolatban, 
várjuk jelentkezését. Kérésére csekket illetve adóigazo-
lást küldünk.  

Az Alapítvány elérhetősége 0620-9127040,   
e-mail:tszelementoalapitvany@freemail.hu  

MEGALAKULT A TÁPIÓSZELEI MENTŐK ALAPÍTVÁNYA 

Jovanovitsné Marika tudomást szerzett a rendkívül ne-
héz helyzetünkről, ami mindkettőnk hosszú idő óta 
fennálló betegsége miatt állt elő. Már a mindennapi 
megélhetésünk van veszélyben. 
Marika felhívást tett közzé a klubban, hogy aki tud, se-
gítsen. 
A jóérzésű emberek segítségét nagyon szépen köszön-
jük név szerint: 

Kenyó Gyula, Dombai Károly, Pálfi Gergelyné, 
Káplár Sándorné, Jovanovits Gyuláné 

Kérésem lenne, amennyiben van együtt érző, jóérzésű 
ember és tudna segíteni, örömmel fogadunk bármilyen 
élelmiszer segítséget. Hálás köszönettel: 

Jakab Péter és felesége 
Tápiószele Rózsa út 29 

 
Ha valaki adományozni szeretne, ezen a telefonszám-

okon hívjon:  06 20 259 85 65, vagy 06 53 381-234 

KÖSZÖNET A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KLUBJÁNAK 

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt, 2011. november 
27-én, advent első vasárnapján 14 órától a tápiószelei  

Simonffy Kálmán Művelődési Házba 
 

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS –ÖRÖMTELI ÜNNEP  
című rendezvényünkre. 

Felnőtteknek lehetőségük van adventi koszorút vagy asztal-
díszt készíteni, a – Legyél kreatív! programunkon. 

A gyerekeknek karácsonyi játszóházunkban számos ötletet 
mutatnak be a foglalkozás vezetők, amelyeket otthon és itt a 

helyszínen is elkészíthetnek, az - Ünnepi varázslat című prog-
ramunkon, /asztali és ablakdíszek, karácsonyi díszek, mézes 

kalács készítés/. 
 

Kísérő programjaink: 
- Kiállítás retro játékokból – 60-70-80-as évek játékai 

- Retro kisautók kiállítása 
- Játék egy nagy vasúti terepasztallal 

- Kukoricahéjból és szalmából készült népművészeti reme-
kek kiállítása 

- Vásárlási lehetőség  
Mindenkit szeretettel várunk 14-18 óra között  

programjainkon! 
A rendezvény ingyenes, csak a Legyél kreatív! című progra-

munkon felhasznált anyagokért kell fizetni! 
A kiállítások 2011 december 4-ig tekinthetők meg! 

 
Hozz örömet, békességet, 
A szíveknek melegséget, 
Karácsonyi szép meséket, 
S az Istennek dicsőséget. 

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS 
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A latin eredetű szó 
(adventus) megérkezést je-
lent. Jézus születésére való 
várakozás, a felkészülés, a 
reménykedés időszaka. 
Az első vasárnap angyala 
Ezen a napon érkezik meg az első 
adventi angyal. Egy angyal kék kö-
penybe öltözve leszáll az égből, 
hogy közelebb húzódjon az embe-
rekhez. Célja, hogy közelebb terelje 
egymáshoz az embereket, felhívja a 
figyelmet rá, hogy foglalkozniuk 
kellene a szeretteikkel. Ekkor szól 
először az angyal, s keresni kezdi 
azokat az embereket, akik meg sze-
retnék hallgatni őt. A legtöbb ember 
észre sem veszi őt, mert túlságosan 
el vannak foglalva mással. Azok, 
akik tudják mikor érkezik az an-
gyal, ráérezhetnek a jelenlétére.  
Gyújtsunk érte kék gyertyát! 

 
A második vasárnap angyala 
A második vasárnap egy piros pa-
lástba öltözött angyal száll le a 
mennyekből, kezében egy nagy ser-
leggel. Törékeny, finom szövésű ez 
a serleg, a Nap sugaraiból készült. 
Ezt a serleget szeretné megtölteni, 

és vissza vinni a mennybe. Az an-
gyal észrevétlen végigmegy a világ 
összes házán, mert keresi a tiszta 
szeretetet nyomait az emberek szí-
vében. Ezt a szeretetet teszi a serle-
gébe, és ezután visszaviszi a 
mennybe. Mindazok, akik a menny-
ben élnek, fogják ezt a szeretetet, s 
fényt készítenek belőle a csillagok-
nak. Ha december második vasár-
napján felnézünk az égre, könnyen 
felfedezhetjük, hogy ezen a napon 
sokkal fényesebben ragyognak majd 
a csillagok. 
Égessünk érte piros gyertyát! 

 
A harmadik vasárnap  

Angyala 
Ezen a napon érezhetjük egy 
újabb angyal érkezését. Egy fe-
hér, ragyogó angyal jön le a földre. 
Jobb kezében egy csodálatos erejű 
fénysugár ragyog, hisz tervei van-
nak az emberekkel. Mindenkit meg-
érint, akinek tiszta szeretet lakozik a 
szívében, így a fény ragyogni kezd 
az emberek szívében, és végigfut a 
teljes testükön. Mindenkit megszáll 
a béke, a tiszta szeretet és a boldog-
ság érzése. Olyan harmónia alakul 

ki az emberi szívekben, amelyekre 
nagyon nagy szükség van a Földön. 
Tiszteljük meg őt, egy fehér gyer-
tya elégetésével! 

 
A negyedik vasárnap  

Angyala 
A karácsony előtti utolsó vasárnap 
egy nagy, lila lepelbe öltözött an-
gyal jelenik meg a mennybolton, és 
járja be az egész Földet. Kezében 
lantot tart, zenél vele, és közben 
énekel sok kis angyal segítségével. 
Ahhoz, hogy meghallhassuk őket, 
erősen oda kell figyelnünk, és szí-
vünknek, lelkünknek tisztának kell 
lennie. A béke dalát éneklik. A dal 
annyira gyönyörű, hogy valameny-
nyi mag, amely a földben szunnyad, 
felébred és életre kel, így indul új 
élet tavasszal a Földön. 
Gyújtsunk számára  lila gyertyát! 
 
Kívánom a békességre és szeretet-
re vágyó embertársaimnak, hogy 

legyen kellemes az adventi készü-
lődésük, és szeretetteljes a karácso-

nyi ünnep! 
 

Urbán Mária 

ADVENTI ANGYALOK 

BETLEHEM  
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, 

2011. december 4-én 15 órakor, a Díszkút melletti parkban felállított  

Betlehemi jelenet  ünnepi megnyitójára. 

A Tápiószelei Simonffy Kálmán Művelődési Ház szervezésében,  
a hagyományokhoz híven az idén is, 

 

HÁZHOZ MEGY A MIKULÁS. 
 

december 3-án szombaton | december 4-én vasárnap | december 5-én, hétfőn | 
december 6-án, kedden  

15 óra után látogatja meg a gyerekeket. 
 

A szolgáltatás igénybevételére jelentkezni lehet a Művelődési Házban, 
 2011. december 1-jéig, csak az eddig leadott igényeket van módunkban teljesíteni. 

 
Részletes felvilágosítás és egyeztetés a Művelődési Házban. 
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M E G H Í VÓ 

    

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját 
 

2011. december 7 - 9-ig 
/szerdától – péntekig/ 

 
ADVENTIADVENTIADVENTIADVENTI    

EVANGÉLIZÁCIÓNKRAEVANGÉLIZÁCIÓNKRAEVANGÉLIZÁCIÓNKRAEVANGÉLIZÁCIÓNKRA    
a 
 

tápiószelei református templomba, 
melyen 

 

CSORBA BÉLÁNÉ 
nyugalmazott  gyógyszerész 

szolgál 
 

MIÉRT JÖTT JÉZUS? 
címmel. 

 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk! 

 
M E G H Í V Ó 

    

„ÉDES  PÉNTEK” 
    

KEDVES LÁNYOK és ASSZONYOK! 
 

 

2011. december 2-án, pénteken 
17 órától – 19 óráig 

 
a  tápiószelei  Simonffy  Kálmán  Művelődési Házban 

 tartjuk  különleges 
 

„ADVENTI ALKALMUNKAT” 
 

 melyen lesz : 
éneklés 

vidám, testvéri  közösség, 

jutalom és meglepetés 

finomság  
 

 Minden hölgyet   szeretettel   várunk! 

Kimondani is sok, hát még megélni… 
1991. szeptemberében alapítottuk a régi 

”kis” könyvtár helyiségében a klubot. 
Némediné Erzsike az akkori könyvtáros, 

80-90 embert hívott meg. Elmondta, hogy 
milyen jól érzik magukat, a már máshol meg-
alakult klubokban az idős emberek, ahol Ő 
járt, más kluboknál. 

Örültünk az ötletnek és már szavaztunk 
is. Először csak egy klubvezetőt választot-
tunk, Kovács Lászlóné személyében, majd 
később, négy fős vezetőséget: Dézsi Jánosné, 
Juhász István, Juhász Mihályné és Sipos 
Sándorné volt az első vezetőségben. 

Kéthetenként jártunk a könyvtárba, ott 
volt a klubnap. Kézimunkáztunk, képeslapo-
kat nézegettünk és sok más hasonló, hasznos 
időtöltésben volt részünk. Egyszer meghív-
tuk a Pándi Nyugdíjas Klubot, nagyon szép 
előadást mutattak be, címe a „Csikós” volt. 
Meghívtunk más klubokat is, így a 
nagykátait is, ők a Katyusa zenéjére táncol-
tak. Patkós Irma színésznő is volt vendé-
günk. A találkozás Vele, és szavai, nagyon jó 
útravalók voltak. „ Az élet a legszebb dolog! 
Imádkozni kell érte! Vigyázz magadra, hogy 
az emberek barátság leple alatt, hozzád ne 
férkőzzenek, hogy aztán eláruljanak.” 

Első kirándulásunk, Szilvásvárad és Eger 
volt. 

1993-ban Szegeden voltunk a szabadtéri 

színpadon a Cigányszerelem című darabot 
néztük meg. 1993 októbere óta vagyok a klub 
vezetője. 

Tudtam, hogy ezt a munkát csak szívvel, 
lélekkel lehet csinálni. Ekkor vezettük be a 
minden heti összejövetelt. Nagyobb hang-
súlyt fektettünk a kulturális műsorok beta-
nulására, hogy a rendezvényeken képviselni 
tudjuk a klubot. Ekkortól mutatjuk be nagy 
sikerrel a magyar táncunkat és a palotás 
táncunkat. Jó kapcsolatot tartunk az iskolá-
val. Már 15 éve tartunk minden évben a 
„Harc a drog ellen” címmel előadásokat a 
felső tagozatosoknak Némediné Bea néni és 
Bertókné Erzsike néni tanárnők segítségével. 
Ezt a programot több település klubja is át-
vette. 

Szabadegyetemi foglalkozásokat hoztunk 
létre, ahol nagyon sok témában hallgattunk 
előadásokat. 1997-ben amikor „Béke falu” 
lett Tápiószele elterveztük, hogy nyugdíjas 
találkozót szervezünk. Az „Életet az évek-
nek” országos szövetséggel és az önkor-
mányzattal megbeszélve egy év múlva meg-
rendeztük az első „Béke találkozót”. Azóta 
minden évben megrendezzünk, sok száz 
ember jön hozzánk. 2002 óta nemzetközi lett 
a találkozó. Voltak nálunk lengyel, szlovák, 
román, szlovén, osztrák, svéd vendégek, és 
még sorolhatnánk tovább. Ezeket a látogatá-
sokat illik viszonozni, így voltunk Kárpátal-

ján is találkozókon és máshol is. 
Ahol tudunk, segítünk, így került sor a 

klubon belül gyűjtésre a temetőbeli kisha-
rang pótlására, a Trianoni emlékmű megva-
lósításához, és a vörösiszap katasztrófa áldo-
zatainak megsegítésére. 

2009 márciusában a klub „Tápiószeléért” 
elismerést kapott tevékenységéért. Elsősor-
ban a már idén 14. alkalommal megrende-
zett, Nemzetközi Béketalálkozó lebonyolítá-
sáért, melyet ismernek külföldön és elismer-
nek hazánkban. 

2009. november 21-én „Életet az éveknek” 
díjat kapott Kovács Ferenc polgármester úr. 
Ezt a díjat azok kapják, akik hosszabb idő óta 
bizonyítják, hogy tiszteletükkel és tetteikkel, 
mindent megtettek az idősekért. Példamuta-
tó az a tevékenység, amivel segítenek ben-
nünket városunkban. 

Az élet megy tovább, november 4-én 
Békéscsabára, 21-én Tápiószent-mártonba 
van meghívásunk, melyeknek örömmel te-
szünk eleget. 

Reméljük, hogy még sokáig tudjuk a 
nyugdíjasokat összetartani, műsorainkkal 
sok örömet szerezni másoknak. 

Nagy tisztelettel a „Borostyán Nyugdíjas 
Klub Egyesület” nevében: 

Juhász Mihályné 
 a klub elnöke 

20 ÉVES A BOROSTYÁN NYUGDÍJAS KLUB 
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Dr. Kása Gábor  
nagykátai ügyvéd minden héten, csütörtökön  

17 és 19 óra között tart ügyvédi félfogadást 
Tápiószelén, a Simonffy Kálmán Művelődési 

Házban. 
telefon : 06-20 9 563480 

Kedves Tápiószeleiek! 
Köszönetünket fejezem ki saját nevemben és 
kollégáim nevében, akik elkísértek települése-
tekre szeptemberben elején,mikor részt vehet-
tünk a Város Napján. Köszönet a település 
vezetőinek, illetve azoknak a szelei régi és új 
barátoknak, akikkel együtt töltöttük a két na-
pot. Nagyon jól éreztük magunkat Szelén is, 
illetve Parajdon is, ahol több újtusnádi család 
is jelen volt és a két testvértelepülésen élő ba-
rátok együtt vettek részt a XVII. Nemzetközi 
Töltöttkáposzta Fesztiválon. 
Ekkor ért minket egy nagy meglepetés is. Az 
újtusnádi iskola kapott ajándékba két írásve-
títőt. Köszönjük Kácsorné György Gabriella 
igazgatóasszonynak, hogy segített a gyere-
keknek és pedagógusoknak emelni az oktatás 
színvonalát. 
Nagytusnád és Újtusnád vezetése közösen az 
újtusnádi lakosokkal szeretettel hív titeket- 
tápiószeleieket szilveszteri bálba. Ismerjétek 

meg a mi népszokásainkat, búcsúztassuk 
együtt ezt az évet és fogadjuk együtt a 2012-
es esztendőt. Reméljük, lesz részetek a nálunk 
megszokott nagy hóból és közös programot 
szervezhetünk arra az időre, amíg 
Újtusnádon tartózkodtok. 
Kérlek, forduljatok Magyariné Birta Magdiká-
hoz, aki az elmúlt évek alatt nem csak a kap-
csolatot tartotta a két településen élő barátok 
között, hanem a lelket is. 

Raffain Endre 
Nagytusnád és Újtusnád polgármestere 

 
Érdeklődni a szilveszteri utazással kapcso-
latban november 25-ig lehet: 
 
Czakó Bélánénál:   0670-312-9225  
 
Magyariné Birta  Magdolnánál:  
     0670-617-7414 

KÖZELEG A KARÁCSONY! 
GONDOLJON SZERETTEIRE! 

Kedvezményesen vásárolható GYÓGYMASSZÁZS 
ajándék bérlet!  

Egyéb kezeléseim: 
holttengeri sómasszázs 
cellulit masszázs (köpöllyel és paprika krémmel) 
lávaköves masszázs 
mézes, méregtelenítő masszázs 
Cleopátra masszázs (mézzel és tejszínnel) 

 

Szeretettel várom kedves régi és új vendégeimet! 
Csikós Katalin Gyógymasszőr 

 Tápiószele Szelényi út 8. 
 Tel: 36-30-381-0019 

Inkább a saját életét kockáztatta, minthogy balesetet okozzon, Szabó Zoltán a Franciaor-
szágban bajba jutott kamionsofőr. Az RTL Klub Fókusz című műsorában beszélt egy ma-
gyar férfiról, akinek a hangját nem tudja elfelejteni. A roncsok közé beszorulva ez a hang 
tartotta benne a lelket. Az RTL Klub megtalálta az ismeretlen megmentőt, és találkozott a 
két sofőr. 
Az ismeretlen megmentőt Tóth Endrének hívják, Tápiószelén él feleségével és néhány hó-
napos kislányával.  
Mi tápiószeleiek is büszkék lehetünk Tóth Endrére, embersége, önzetlensége példaértékű. 

Urbán Mária 

ÚJTUSNÁDI LEVÉL 

Lapzártakor érkezett a hír, hogy a CG ELECTRIC 
SYSTEMS HUNGARY Zrt. tápiószelei öregfiúk- 

futball csapata, a Pest megyei öregfiúk-
bajnokságon veretlenül, az első helyen végzett.  
Gratulálunk! Hosszabb riportunk a csapatról de-

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

Wass Albert 
Október hónapban elhunytak: 
Jankovics Béla, élt 79 évet 
Özv. Kisfaludy Béla Istvánné, /Krutila Mária/  élt 78 évet 
Özv. Koncz Istvánné, /Sípos Anna/ élt 76 évet 
(Pikó) Tóth József élt 61 évet 
Kalacsi Gábor élt 42 évet 

 
Emléküket megőrizzük! 

Dr. Petrik Gábor András 
radiológus szakorvos 

06/70  239 93 54 

Ultrahang-diagnosztikai 
magánrendelés 

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

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

* újszülöttek általános szűrővizsgálata 
* komplex emlővizsgálat 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk özv. 
Maczó Józsefné /Fehér Erzsébet/ temetésén megjelentek, 

részvétükkel és virágaikkal, koszorúikkal gyászunkat eny-
híteni igyekeztek. 

Külön mondunk köszönetet dr. Pap Gábor háziorvosnak 
és a mindig lelkes, gondoskodó nővérkéknek. 

Köszönetnyilvánítás! 
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk 
Jankovics Béla temetésén megjelentek, gyászunkat enyhí-
teni igyekeztek, virágaikkal, koszorúkkal sírjánál megem-
lékeztek.                           a gyászoló család 

GÓLYAHÍR 
SZEPTEMBERBEN SZÜLETETT: 

Magyar Viktória Kinga  Magyar Katalin és 
    Dura Zoltán leánya  
Kárász Dominika  Vaczulik Annamária és 
    Kárász Tamás leánya  
Kanta Laura Patrícia Czilyó Mónika és  
 Kanta Balázs György leánya  
Szász Ferenc Sinkó Boglárka és  
    Szász Béla Levente fia 

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

Köszönetnyilvánítás! 
Október 30-án elhunyt Kalacsi Gábor. 42 évet élt. 
Hálás szívvel mondunk köszönetet dr. Radics Ilonának és 
munkatársainak az odaadó munkájukért. 

a gyászoló család 

Erzsébet és Katalin napra 
 

- Cserepes virágok 

- Csokrok 

- Asztali díszek kaphatók,  

   megrendelhetők. 

 

A szórólap felmutatásával 10%  

engedményt adunk! 

 
 

Dorottya Virág és  

Ajándék Bolt 

Tápiószele, Györgyei út 23 

Tel.: 06 53 380 417 

SZILVESZTERI MULATSÁG! 
A tápiószelei  

Simonffy Kálmán  
Művelődési Házban 

2011. december 31-én  
19 órától óév búcsúztató lesz 

 
A zenét Kozma Tamás és  
Terék József szolgáltatja 

 
Vacsora, büfé, zene, tánc! 

 
 

A részletek a decemberi újságban  

és plakáton olvashatók! 






