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KRÓNIKA 
A szeptemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 

Szeptember 16-án polgármesteri értekezlet volt a 
csatornázás ügyében. Az első közbeszerzési kiírás meg-
jelent. 

Szeptember 17-én koszorúzás volt a Kossuth szobor-
nál. Köszönjük Basa László tanár úrnak és az általa ve-
zetett Kossuth Lajos Hagyományőrző Csapatnak a köz-
reműködést. Koszorúzás után Dr. Pap Lajos sebészpro-
fesszor előadását hallgathattuk meg a művelődési ház-
ban. 

Szeptember 23-án egyszerre heten tettek állampol-
gársági esküt a Polgármesteri Hivatalban. 

Október 1-jén a parajdi káposzta fesztiválon közös 
csapattal vett részt Újtusnád és Tápiószele. 

Október 4-én a Leader pályázati adatlapok értékelése 
történt, 113 adatlap érkezett. A pályázatok beadási ha-

tárideje október 30. 
Október 5-én Kulturális és Pénzügyi  bizottsági ülé-

sek voltak. 
Október 6-án megemlékeztünk volt az aradi 13 vér-

tanúról. Az esti Képviselő-testületi ülést a Hivatal aka-
dálymentesítése miatt a művelődési házban tartotta a 
testület, amelyen többek között elfogadásra kerültek:  

- a Blaskovich János Általános Iskola beszámolója, 
- a Polgármesteri Hivatal beszámolója, 
- oktatási intézményeink szabályzatának módosítása, 
- 2011. I. féléves gazdasági beszámoló és a költségve-

tési rendelet módosítása. 
Október 8-án ünnepelte a Borostyán Nyugdíjas Klub 

alakulásának 20. évfordulóját. 

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A CSATORNÁZÁSRÓL 
Az Uniós támogatás óta egyre többen érdeklődnek, 

hogy mikor kezdődik a csatornázás kivitelezése?  
Pontos időpontot még mindig nem tudok mondani. 

Az elmúlt hónapok a közbeszerzési eljárások véglegesí-
tésével teltek. A közbeszerzések lebonyolítását a 
PROVITAL Kft. végzi. Ők egyeztetnek minisztérium-
mal, közreműködő szervezettel. Összesen 10 közbeszer-
zési eljárás indul (műszaki ellenőrzés, szennyvíztisztító 
telepek (5 db), komposztáló telep, csatornahálózat épí-
tése, eszközök beszerzése, PR szolgáltatások és tanul-
mányok elkészítésére). Ezek közül a műszaki ellenőr 
kiírása szeptember végén megjelent az Uniós közlöny-
ben. Októberre ígérték az építési kiírások megjelenését. 

A nyertes kivitelezőnek lesz a feladata a kiviteli ter-
vek elkészítése, a csatornahálózat megépítése. 

Én úgy gondolom, hogy a jövő év során biztosan 
megkezdődik a kivitelezési munka, ami a kiírás alapján 
2 évet vesz igénybe, ezt követően egy év próbaüzem 
következik. Ez idő alatt fogják a lakosságot rákötni a 
rendszerre. Az önkormányzati ciklus végére (2014) üze-
melni kell a rendszernek Tápiószelén. 

A másik fontos kérdés, ami felmerül, az a hozzájá-
rulások megfizetésére, illetve azokra vonatkozik, akik 
eddig nem kötöttek Fundamenta szerződést, hogy ve-
lük mi lesz? 

Tápiószelén a több mint kétezer ingatlantulajdonos 
majd 90 %-át érinti a csatornázás. A szervezettséget, 
2008-ban is és most is befolyásolja, hogy ellenérdekelt 
körök hazug írásokkal megtévesztik a lakosságot. Aki 
annak hisz, aki arra buzdítja, hogy ne legyen csatornája, 
arról nehéz pozitív véleményt mondani. 

Akiknek van Fundamenta szerződésük azok többsé-
ge a nehézségek ellenére rendesen fizet. Akiknek nincs, 
azoknak még mindig van lehetősége, hogy megkössék!
Rövidesen mindenki kap felszólító levelet, akiknek 
nincs Fundamentája, hogy hogyan rendezhetik hozzájá-

rulásukat (egy összegben, vagy Fundamentával). Ebben 
a nehéz, válságos gazdasági helyzetben mindenkinek a 
részletekben történő fizetést javaslom. 

Mi lesz azokkal, akik egyáltalán nem akarnak csa-
tornát?  

Akik nem akarnak, vagy nem tudnak élni a részletfi-
zetés lehetőségével, elutasítják a csatornázást, azokkal 
szemben csak a törvény adta kényszerítést tudjuk alkal-
mazni. Itt a Tápió-vidéken több mint 27 ezer ingatlantu-
lajdonost érint a csatornázás, néhány „ellenálló”  nem 
veszélyeztetheti a többség akaratát. Józanul gondolkodó 
ember számára nem a jogi végrehajtás a járható út. Én 
bízom benne, hogy kevesen lesznek Tápiószelén, akik-
kel szemben ilyen eljárásokat kell indítanunk. 

Ez az óriási beruházás nem csak környezetünk tisz-
tábbá tételét javítja, ingatlanjaink értékét növeli, hanem 
sok száz embernek jelent majd munkát a kivitelezés 
során. Minden munkalehetőségre szükség van, különö-
sen a mostani időszakban! 

Kovács Ferenc 
polgármester 

MEDDIG KÉPVISELŐ A KÉPVISELŐ? 

Egy önkormányzati képviselő a megválasztásától a 
soron következő választásig tölti be mandátumát. 
Képviselői megbízatás megszűnik: a képviselő halálá-
val, lemondásával, választójogának elvesztésével, ösz-
szeférhetetlensége kimondásával, képviselő testület 
feloszlatásával, és ha 1 éven át nem vesz részt képvise-
lő-testületi ülésen. 

A rendőrségi ügybe keveredett képviselőtársunk 
cselekedetét emberileg mélyen elítélem, de ezen kívül 
más törvényes lehetőségem nincsen. Csak őrajta mú-
lik, hogy tisztázza magát az ügyben vagy lemond! 

Kovács Ferenc 
polgármester 
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SALAMON BÉLÁK 

WWW.TAPIOSZELE.HU 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tápiószele Város honlapja – 
www.tapioszele.hu – folyamatosan megújuló hírekkel feltöltve várja 

„látogatóit”. 

ESŐVÍZ ELVEZETÉS 

A fiatalabb korosztály már biztosan nem emlékszik a 
nagy nevettető Salamon Bélára. Egyik humoros jelenete: 
„Ha én egyszer kinyitom a számat, ha én egyszer elkez-
dek beszélni!” szlogennel futott évekig. Ebben mindig 
ezzel a mondatfordulatokkal próbált a ranglétrán elő-
rébb jutni, előnyöket kicsikarni, de soha nem mondott, 
nem tudott semmit, de sejtette, hogy ő a nagy titkok 
tudója. 

Ez a jelenetsor jutott többször eszembe az elmúlt he-
tekben, hónapokban a településünkön folyó ügyek hal-
latán. Többen próbálnak tetszelegni a „nagy titkok tu-
dója” hangzatos címmel, de valahogy semmi nem kerül 

napvilágra. 
Titkok nincsenek! Salamon Bélák kora lejárt! Akinek 

mondanivalója, kérdése van nyugodtan felteheti. 
Titkok nincsenek sem az Önkormányzat, sem a Város 

Gondnoksága, sem a jelenlegi, sem a volt dolgozók kö-
rül. 

Ha valakinek bizonyítéka van bűncselekményre, ak-
kor az tegyen feljelentést! Ez állampolgári kötelessége. 
Ha nincs bizonyítéka, akkor hallgasson, mert vádaskod-
ni alávaló dolog! 

Kovács Ferenc 
polgármester 

Elkészültek és engedélyezésre várnak a Kisfalu és 
Katolikus Templomtól a 311-es útig terjedő területek 
esővíz elvezető rendszerének a tervei. Csak az engedé-
lyezési eljárás díja 720 ezer Ft. Szükséges az engedély-
hez az érintett ingatlantulajdonosok hozzájáruló nyilat-
kozata. A napokban postáztuk az érintetteknek ezen 
nyilatkozatot és kérjük, hogy minél előbb juttassák visz-
sza hivatalunkhoz, mert addig áll az eljárás, amíg mind 
vissza nem érkezik! 

A Város Gondnokságának emberei az elmúlt hetek-
ben csöveket fektettek a Kisfaluban. Zárt rendszerű csa-
torna épült a kritikus helyzetű Kisfalusi iskolától és a  
bolttól a kertek végében, illetve a Mátyás úttól az Erika 
közön át. Reményeink szerint, ha nem is a pincék vízte-
lenítését, de az esővíz elfolyását elősegítik a most lefek-
tetett csövek, amik közel 3 millió Ft-ba kerültek. 

Kovács Ferenc 
polgármester 

Az 1956-os forradalom Magyarország népének  
a sztálinista diktatúra elleni forradalma  

és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca,  
amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. 

A budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, 
és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be  

november 10-én.  
1989. október 23-án, folytatva az 1956-os forradalom törekvéseit,  

kikiáltották a 
Magyar Köztársaságot. 

 
Az Országgyűlés 1991-ben,  

e napot hivatalosan 
nemzeti ünneppé nyilvánította. 

MIT ÜNNEPLÜNK OKTÓBER 23-ÁN? 
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VÁROSNAPJA 
Rengeteg előkészületi munkát végezve elérkezett 

szeptember eleje és benne a városnap. 
Amibe nem tudtunk beleszólni és a megfelelőt ren-

delni, az időjárás. Ám az is kegyes volt hozzánk. Csodá-
latos idő volt. 

Ebben az évben újszerű kezdeményezés volt, hogy az 
elmúlt évek két nagyon sikeres rendezvényét, az EXPO-
t és a Városnapot, összekapcsolva rendeztük meg. A 
parkolóban felállított hatalmas rendezvénysátor alatt 
kulturált nézőtér várta az érdeklődőket a gazdag szóra-
koztató műsorok megtekintéséhez. A szabadtéri szín-
pad, profi technikával, minden igényt kielégített, mind 
a fellépők mind a látogatók szemszögéből. 

Az EXPO-nak helyet adó művelődési ház termei, 
most is megteltek kiállítókkal, és nyitás után nagyon 
sokszor, a szépszámú látogatóval. A közel negyven ki-
állító többsége, most is a törzskiállítók köre volt, de  
mellettük újak is bemutatkoztak. 

Szükség is volt erre, hisz a Duna TV is jelezte részvé-
telét, és érdeklődését, hogy munkájukkal elvigyék, a 
médián keresztül városunk, térségünk jó hírét. Az itt 
készült riportot a Gazdakör adásában mutatták be. 

A rendezvény után a Digi Tv munkatársai kerestek 
meg bennünket, hogy a jövő évi EXPO-n ők is szeretné-
nek forgatni és bemutatni Tápiószelét annak a közel 
ötszázezer tv nézőnek, akikhez eljuttatják műsorukat. 

Már pénteken, elkezdődtek a programok. 
 Először most is, az a csodás kezdeményezés nyitotta 

meg az ünneplést, hogy az adott évben 5o éves házassá-

gi évfordulójukat, aranylakodalmukat ünneplő házas-
párok megerősítik fogadalmukat. Szívhez szóló volt,  
ebben az évben is a szertartás, kitartó, hosszú éves kap-
csolatuk példát mutat. 

Ezután a szabadtéri színpadon a nagykátai fúvósze-
nekar népszerű dallamait hallhattuk. 

Majd a sötétség beálltával, a Luma Beamerz fényjáté-
ka jelentett csodálatos élményt, a Viczián kastély falain. 
Boldogok lehetünk, hogy ilyen nagyszerű képességű 
fiataljaink vannak. 

A szombat volt a fő nap. A teljesség igénye nélkül 
volt főzőverseny, kerékpár 

túra, játék, zenés műsor gyermekeknek, zumba és 
karate bemutató. Délben jó ebédhez szólt a nóta. 

Délután elsősorban a helyi fellépőké volt a szabadtéri 
színpad: nyugdíjasok, óvodások, iskolások, fiatalok 
ének és tánc számai okoztak örömet. Kiemelkedő volt a 
Patonai testvérek népzenei műsora. Majd este ismét egy 
vendégzenekar, a tápiógyörgyei retro fúvósok szolgál-
tattak zenét. 

A Népkertben pedig, a szuperprodukcióra gyülekez-
tek, az EDDA élőkoncertjére. Ebben a természetes, egye-
dülálló szépségű szabadtéri katlanban, hatalmas energi-
ájú zenei élményben volt részünk. 

Sok ilyen rendezvényre van szükségünk, hogy tele-
pülésünk lakóinak helyben igényes programokat tud-
junk biztosítani. 

Faragó Sándor 

A MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA KERETÉBEN 
Fedezd fel a múltad! 
 Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2011. november 
11-én, pénteken 17 órára a múzeumba a Pendelytől a 
főkötőig című ismeretterjesztő előadásra.   
A hagyomány dicsérete- paraszti öltözetek a Tápió-
vidékén című időszaki kiállítás termében, a bemutatott 
viseleti darabok funkcióját, anyagát, szerepét ismerteti a 
téma és a térség szakavatott etnográfusa: Dr. Baksa Bri-
gitta PHD néprajzkutató, a Nemzeti Tankönyvkiadó 
hivatalos szerzője. Az est folyamán a pendelytől a főkö-
tőig, csizmától a kalapig ismerhetjük meg a női és férfi 
viselet elemeit. Az előadást a kiállított öltözetek mellett 
archív fotókból álló prezentáció színesíti.  
Az előadást ajánljuk a hon- és népismeret iránt érdeklő-
dő diákoknak és tanároknak is. 
A rendezvény ingyenes. 

 

Baksa Brigitta könyvei: 
• Élet a házban – Hon és népismeret 5. évfolyam, NTK Budapest, 2003. 

• Tanári kézikönyv az Élet a házban Hon- és népismeret 5. évfolyam című 
tankönyvhöz, NTK Budapest, 2003. 

• Élet a faluban – Hon- és népismeret 6. évfolyam, NTK Budapest, 
2003. 
• Tanári kézikönyv az Élet a faluban Hon- és népismeret 6. évfolyam c. 

tankönyvhöz, NTK Budapest, 2004. 
• Hon- és népismeret atlasz az általános iskolák 5. és 6. évfolyama 

számára, NTK Budapest, 
• Útmutató Hon- és népismeret atlasz használatához, NTK Budapest 

• Kerekedő esztendő 1. évfolyam, NTK Budapest, 2008. 

• Kerekedő esztendő 2. évfolyam, NTK Budapest, 2009. 

•Kerekedő esztendő 3. évfolyam, NTK Budapest, 2010. 
 

Gratulálunk a Blaskovich Múzeum vezetőjének és 
dolgozóinak a Múzeum Pedagógiai Nívó díj  

újbóli elnyeréséhez.  
További sok sikert kívánunk munkájukhoz! 

Kovács Ferenc 
polgármester 
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A tápiószelei Csicserke Óvoda 2011-ben 
megkapta a Zöld Óvoda címet, nem méltány-
talanul. A cím elnyerését hosszú évek előké-
szítő munkája előzte meg. 

Az intézményben az óvónők már évek óta 
nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos 
nevelésre. Ez a cím nem merül ki abban, hogy 
az óvodát nagy zöld kert veszi körül. Magába 
foglalja többek között azt is, hogy az idejáró 
gyerekek számára teljesen természetes dolog a 
téli madáretetés, a tavaszi békamentés, a szü-
lőkkel közös papírgyűjtés, az év végi állatkerti 
látogatások. Fontosnak tart-
juk, hogy a legkisebbekkel is 
megismertessük a környeze-
tünk védelmének fontossá-
gát. 

Óvodás gyermekeink szá-
mára az óvoda ugyanis a csa-
lád mellet a legalkalmasabb 
hely arra, hogy kialakuljon a 
környezethez viszonyuló po-
zitív kapcsolat.  

A húsz pontból álló kritéri-
um rendszerű pályázatban 
ezt be kellett bizonyítani. Ki-
emeltük az óvoda épületének 
és kertjének – a lehetőségek 
határán belül - környezet kö-
zeli kialakítását.  A lakóhelyi 
környezet megismertetését, 
védelmét, megszerettetését 
nemcsak az épített, hanem a 
zöld környezetben is. Fontos-
nak tartjuk, hogy a gyerekek 
tiszteljék a környezetet, sze-
ressék és óvják azt. Az óvó-
nők rengeteg plusz munkája: 
uszodai oktatás megszerve-
zése, rendszeres biztosítása, 
a város fontos rendezvényein 
való részvétel, tehetség gon-
dozás a lemaradottak felzár-
kóztatása, színház látogatá-
sok stb. eredményesnek bizo-

nyult. 
Ezt a minisztérium által odaítélt címet csak 

három évig birtokolhatja az óvoda.  Ez idő el-
telte után újra pályáznunk kell, be kell bizo-
nyítanunk, hogy joggal érdemeltük ki azt és 
továbbra is megfelelünk a „Zöld Óvoda” cím 
birtoklás kritériumainak.  A díj megtartásához 
már többet kell nyújtani, eddigi munkánkat 
folytatnunk kell, újabb eredményeket kell fel-
mutatnunk. 

Balla Ferencné 

A „ZÖLD ÓVODA” CÍM ELNYERÉSE 
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HÓDI DR. BEMUTATKOZÁSA 
Tisztelt 

tápiószelei  
lakosság ! 

 
Engedjék meg, 
hogy néhány 
mondatban be-
m u t a t k o z z a m 
Önöknek, illetve 
szóljak pár szót 
az 1. számú fel-

nőtt háziorvosi körzet rendelési me-
netéről. 

Dr. Hódi Pál vagyok, 1977-ben 
Orosházán születtem, szüleimmel és 
testvéremmel teljes családot alkotva 
éltünk a Békés megyei Nagyszéná-
son. Orvosi diplomám a Szegedi 
Tudományegyetemen 2006-ban sze-
reztem meg, majd elindultam a házi-
orvosi szakképzés első lépcsőjét je-
lentő központi gyakornoki rendszer-
ben. 

Háziorvosi licence vizsgám 2011. 
márciusában szereztem meg, majd 
ezután egyből elkezdtem keresgélni 
a hazai praxishirdetések között. 
Nagy örömmel láttam, hogy testvé-
remtől (aki szintén háziorvos, de 
Törökszentmiklóson) nem messze 
van egy kínálkozó lehetőség, egy 
kellemes kisváros, ahol egy nagyon 
rutinos asszisztensnő mellé, egy szé-
pen berendezett és modern rendelő-
be várnak háziorvost. Jelenleg 
Tápiószelén lakom, 2011. július 1-
jétől kezdtem meg rendelésem. 

Remélem sikerül az I-es számú 
praxishoz tartozók, illetve egész 
Tápiószele egészségi állapotát minél 
teljesebben megőrizni, az esetleges 
betegségeket időben kezelni, gyó-
gyíthatatlan állapotok, kórképek 
előrehaladását minél jobban lassíta-
ni, az egészségügyi szempontból 
lehető legteljesebb értékű élet meg-
őrzésével. 

A Rendelés menetével kapcsolato-
san: 

Dr. Szénási Szilvia által bevezetett 
és bevált rendelési rendet folytatom. 
Így a rendelés első fél órájában fog 
történni a rendszeresen gondozott és 
táppénzen lévő betegek kötözése, 
injekciózása, vérnyomás-, vércukor 
szint ellenőrzése. 

A rendelés második részében - 2 
órában, a hirtelen, 1-2 napon belül 
kialakult betegségek ellátása, a bete-
gek kezelése, szükség esetén tovább 
küldése történik. A betegellátás a 

rendelés ezen időszaka alatt sorszám 
húzásával, érkezési sorrend betartá-
sával fog történni. 

A rendelés harmadik szakaszá-
ban, az utolsó másfél órában, az elő-
re személyesen vagy telefonon beje-
lentkezett betegek, a visszarendelt 
betegek, a tartós betegségben szen-
vedő krónikus betegek gondozása, 
ellátása, illetve az egészséges lakos-
ság szűrése fog történni. Szintén eb-
ben az időszakban várom azokat is, 
aki zárójelentéseket hoznak bemu-
tatni, vagy az elvégzett vizsgálatok 
eredményeit szeretnék átbeszélni, 
tehát nem sürgős ellátást igényelnek, 
kérem, kérjenek időpontot. A rende-
lés ezen időszaka alatt csak sürgős 
szükség esetén van mód más beteg 
vizsgálatára és ellátására, mivel ez a 
bejelentkezett betegek várakozását 
vonja maga után. 

A bejelentkezés megtehető a ren-
delés első fél órájában személyesen 
vagy telefonon a 06/53-380-154-es 
telefonszámon. Egyéb időpontban a 
telefonos egyeztetés a betegtársak 
ellátását nehezíti. Kérem ennek fi-
gyelembe vételét. 

Mindezek azért szükségesek, 
hogy gördülékenyebb legyen a ren-
delés, hogy Önöknek kevesebbet 
kelljen várni, hogy aki betegség mi-
att jön, az ne fertőzze például a kór-
házból frissen hazaengedett, operált 
beteget, aki csak zárójelentést hoz 
be, vagy esetleg lenne pár kérdése is. 

A már jól bevált postaláda tovább-
ra is használható rendszeresen felírt 
receptigények közlésére, illetve a 
rendszeresen szükséges beutalók 
kéréséhez. A bedobott igények a 
következő napi rendelés első fél órá-
jában vehetőek át. Az igény bedobá-
sakor kérjük a név, TAJ szám, lakcím 
és az igényelt gyógyszer vagy beuta-
ló nevét felírni. 

Természetesen bármilyen panasz 
esetén szükséges az orvosi konzultá-
ció és legalább 3 havonta az orvosi 
vizsgálaton előzetesen időpontkérés 
alapján való részvétel, vérnyomás 
ellenőrzés, a gyógyszerek szedésé-
nek értékelése, felülbírálása, esetle-
ges cseréje, a terápia módosítása. 

Szintén szükséges évente egyszer 
azoknak is időpontot kérni, akik 
„soha nem szoktak orvosnál járni”  
A szerdai napon 12 órától 14 óráig 
van mód az egészséges terhesek 

gondozására, előre megbeszélt idő-
pont alapján, ezen időben más beteg 
ellátására nincs lehetőség. Kérem 
ennek figyelembe vételét a terhes 
pácienseink érdekében. 

RENDELÉS 
 

Hétfő, Szerda, Csütörtök, Péntek: 

8.00-tól 8.30-ig 
Kötözés, vérnyomás-, vércukormé-
rés, injekciózás, 
recept igények leadása, igényelt re-
ceptek átvétele, bejelentkezés 

8.30-tól 10.30-ig 
Akut betegek ellátása 

10.30-tól 12.00-ig 
Bejelentkezett betegek-, visszaren-
delt betegek ellátása, krónikus bete-
gek gondozása, szűrések, zárójelen-
tések, vizsgálati eredmények bemu-
tatása 

Kedd: 

12.00-től 12.30-ig 
Kötözés, vérnyomás-, vércukormé-
rés, injekciózás, recept igények le-
adása, igényelt receptek átvétele, 
bejelentkezés 

12.30-tól 14.30-ig 
Akut betegek ellátása 

14.30-tól 16.00-ig 
Bejelentkezett betegek-, visszaren-
delt betegek ellátása, krónikus bete-
gek gondozása, szűrések, zárójelen-
tések, vizsgálati eredmények bemu-
tatása 

Szerda: 

12.00-től 14.00-ig 
Terhesgondozás - előre bejelentke-
zett terhesek részére. 

RENDELŐ  
TELEFONSZÁMA:  

06-53/ 380-154 
 
Előre is köszönöm együttműködésü-
ket. Kérem bármilyen kérdés, vagy 
probléma esetén forduljanak hoz-
zánk bizalommal! 
 

Tisztelettel és üdvözlettel:  
Dr. Hódi Pál és  

Marton Sándorné Bozsik Szilvia 



Önkormányzati Híradó 

2011. október 7 

Kedves Tápiószele-i lakosok. 
 

Több éves megoldatlan problé-
mája volt Egyházközségünknek, a 
temetők jogosan elvárt rendben tar-
tása. 

Mára sikerült megtalálni azt a 
megoldást, mely a 12000-Ft-os sír-
hely árak mellett anyagiakban is 
vállalható. 

Ez a megoldás a temetői hulla-
dék, szelektív módon való kezelése. 

Hogy ez működjön és a keletkező 
hulladék kezelhető legyen, fontos a 
szeretteik sírját látogató és azt gon-
dozó személyek segítsége is. 

Közel jövőben a temetők több 
pontján szelektív gyűjtőedényeket 
fogunk elhelyezni, melyekben az 
üveg, a műanyag, és a zöld hulla-
dék, külön tárolókban kapnak elhe-
lyezést. 

Az égetésre váró hulladékoknak 

(fenyőkoszorúk) külön gyűjtő he-
lyet jelölünk és alakítunk ki. 

Szeretettel kérem segítségüket, 
hogy a sírokon keletkező hulladékot 
szétválogatva, a megfelelő tárolóba, 
illetve gyűjtőedénybe helyezzék el. 

Nyomatékosan kérem, (a kegye-
leti helyhez méltó temetői környe-
zet kialakítása és fenntartása érde-
kében) hogy az elmúlt időszakban 
kialakított hulladéklerakó helyek-
re, hulladékot ne tegyenek. 

Bízva segítőkész közreműködé-
sükben, közös erőfeszítéssel, megfe-
lelő körülményeket fogunk biztosí-
tani temetőinkben. 

Hozzáállásukat, megértésüket és 
segítségüket előre is köszönöm. 
 
Tápiószele 2011. október 4. 

 
Kármán János 

plébániai kormányzó 

TEMETŐK 

KEDVES TESTVÉRÜNK! 
 

Szeretettel értesítjük, hogy  
 

2011. november 1 -jén kedden  10 órakor 
a tápiószelei Györgyei úti régi református  temetőben, 

 

11 órakor 
pedig a  tápiószelei Farmosi úti református temetőben tartunk 

 

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETET 
 

melyen a feltámadás Igéinek hirdetése után 
megemlékezünk MINDENKIRŐL, akit az elmúlt évben  református 

szertartással temettünk el, ill. azokról a korábban elhunytakról, akiknek 
hozzátartozói ezt kérik imádkozva 

Isten megvigasztaló és megerősítő kegyelmét a  
Gyászoló Hozzátartozók életére. 

Sírszentelési kérelem bejelenthető 2011. október 31-ig személyesen va-
sárnapi istentiszteleteinken, vagy a  06-53-380-033, ill. a 06-30-372-7275-
ös telefonszámon. 

Mező István 
lelkipásztor 

November 1.-jén Mindenszentek ünnepén, 830 h-kor Ünnepi Szentmisét mutatunk be Róm. Kat. Templom-
ban. 1400 h-kor a Györgyei úti temetőben, 1500  h-kor pedig a Farmosi úti temetőben végzem az új síremlékek 
megáldását. Farmosi úti temetőben a síremlékek megáldása előtt Mindenszentek litániáját imádkozzuk a ke-
resztnél. 

November 2-án este 1800 h-kor közös engesztelő Gyászmisét mutatunk be minden elhunyt hozzátartozónk 
lelki üdvéért. Közös imádságos alkalmakra mindenkit szeretettel várunk. 

Római Katolikus Közösség 

MINDENSZENTEK, HALOTTAK NAPJA 

 

Béke poraikra! 
Őszirózsa-szálak  
milliónyi szirma,  

Olyan, mintha némán,  
könnyek nélkül sírna.  

 
Vén hantok szépülnek,  

Holtak napja közel.  
Felsóhajt egy szellő,  
talán lelkük jön el...  

 
Szívünkben őrizzük  

emlékeink által,  
Szeretteink lényét  

ki nem hunyó lánggal.  
 

Őket már a mennyben  
angyalok vezetik.  
Örök világosság  

fényeskedjék nekik!  
 

Puha csend vigyázza  
poraikat, s álom.  

Lehunyt szemeikre  
örök béke szálljon!  

 
Táncolnak a fények,  

viasz s könnyek folynak,  
Mécsláng az emlékük,  
pedig köztünk voltak!  

 
Sorsunk a körforgás,  
Krisztus a kereszten -  
Megszülettünk, élünk,  

és elmegyünk csendben...   
 

Szuhanics Albert 

HALOTTAINK EMLÉKÉRE 
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Nevelhetünk-e valakit  
hazaszeretetre? 

 
Vajon lehet-e, korbáccsal és szöges ostor-

ral kényszeríteni, valakit hogy szeresse ön-
magát? 

A haza nemcsak föld, hegy, halott hősök, 
anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, 
kenyér és a táj.  

A haza mi vagyunk, mi magyar emberek, 
testi és lelki mivoltunkban; ő szült, ő temet 
el, itt éljük életünk szép és nyomorult pilla-
natait. S életünk a haza életének egy pillanata 
is.  

Hazaszeretetre nem lehet megtanítani 
senkit, de milyen ember az, aki önmagát 
tagadja. A hazánkat lehet szeretni vagy szid-
ni, összehasonlítani fejlettebb, gazdagabb 
országokkal, de ha elmegyünk ezekbe az 
országokba mégis hazavágyunk. Miért?- 
mert, nem fontos, hogy  szeretjük-e vagy 
sem, egyek vagyunk vele. 

Ebben a hazában nőttünk fel, itt éltük át 
első fontos élményeinket, itt rögződött ben-
nünk egyes ételek íze, a balatoni nyár színei. 
Érzelmekkel telítve csak mi, magyarok va-
gyunk képesek ezeket az élményeket felidéz-
ni magunkban. 

Gyermekeinket, megtanítjuk magyarul 
beszélni meséket, történeteket mondunk 
nekik. Magyar költők verseit verseljük, ma-
gyar dalokat éneklünk, magyar tájakon ki-
rándulunk. Rácsodálkozunk a táj szépségére, 
a madarakra, növényekre, barangolunk az 

épületekben, történelmünk megannyi színhelyén. 
Ha valaki egy magyar közösségben szoci-

alizálódik, akkor kulturális, nemzeti identitá-
sa magyar lesz. Egyszerűen azért, mert a mi 
nyelvünk lesz az anyanyelve, a történelem-
órákon a mi győzelmeinket és vereségeinket 
fogja megtanulni, s majd tudja, hogy a ha-
gyomány szerint a Nemzeti Múzeum sok-sok 
lépcsőjén miért szaladt fel Petőfi Sándor 
elszavalni a Nemzeti dalt. A Magyar Szent 
Korona több mint ezer esztendeje hozzá 
tartozik történelmünkhöz. Ezer év alatt 55 
magyar királyt koronáztak meg vele. 

Nincs még egy olyan nemzet a Földön, 
amely egyetlen nemzeti ereklyéjének ekkora 
jelentőséget tulajdonítana, és olyannyira 
tisztelné, mint a magyar nép a Szent Koronát. 
A Magyar Szent Korona a magyar történelem 
legbecsesebb emléktárgya, s a legrégebben 
használt, mind a mai napig épségben meg-
maradt királyi fej ék Európában.  

Ha egy gyermek olyan környezetben 
nevelkedik, ahol az előbb felsoroltaknak 
van értéke, soha nem jut eszébe, hogy a 
ledöntse a parkban felállított Kossuth szob-
rot, hogy a Hősök parkjában leszedje a 
világháborúban elesett katonák nevét fel-
tüntető táblákat. Ők ünnepeink, megemlé-
kezéseink alkalmából méltó módon hajta-
nak fejet őseink előtt. 

Ha egyszer mindannyian így gondolko-
dunk, ha a hazaszeretet az ősök tisztelete 
nagyobb érték lesz, mint a pénzhajhászás, a 
politizálás, akkor élhetőbb, emberibb világot 

tudunk teremteni. Ennek a reményteli világ-
nak vannak hírnökei, a nem rég itt járt dr. 
Papp Lajos professzor úr, Szentpétery István 
koronaőr csak figyelni kell rájuk. 

Akik eljöttek szeptemberben a Szent Ko-
rona Képekben című kiállítás megnyitójára, a 
Kossuth szobor koszorúzására és Papp Lajos 
előadására maradandó élménybe részesültek 
és egyetértenek velem. 

Köszönöm mindazoknak, akik megtekin-
tették e szép kiállítást, külön köszönöm 
Vállaji Ottónénak, hogy a napközis csoportjá-
val eljött és megmutatta a gyerekeknek a 
képeket, és köszönet a farmosi iskola tanárai-
nak, hogy átkerékpároztak a gyerekekkel, 
hogy élő történelem óra keretében ismertes-
sék meg a magyar nemzet legértékesebb 
ereklyéjét. 

Az oktatási intézményeknek kétségtelenül 
meghatározó a szerepük, de nem csak az 
iskola és óvoda pedagógusainak, hanem a 
szülőknek is kötelessége ebben a szellemben 
nevelni az ifjúságot. Az egymásra mutogatás 
nem oldja meg a problémát! 

 
,,Most valósággá válik minden édes remény, 

Mely ott ég a szívünk rejtekén. 
Az élet tárt karokkal vár, 

Hogy szép lesz-e, csupán rajtunk áll.” 
(Antoine de Saint-Exupéry) 

 
Urbán Mária 

,,Az elődök tisztelete és emléküknek megbecsülése az alapja a családszeretetnek és 
egyszersmind a hazafiságnak is.” 

„Csak megértés alapján lehet emberi kö-
zösséget megtartani, legyen az a közösség 

család, nemzet vagy ország. Az egymás iránt 
való türelem és megértés a társadalom leg-

fontosabb kelléke.” 
Wass Albert 

 
A Simonffy Kálmán Művelődési Házban 

11 klub, kör működik. A legidősebb a Boros-
tyán Nyugdíjas Klub Egyesület; a napokban 
ünnepelte 20 éves évfordulóját. Ez idő alatt 
sokfelé eljutottak határon innen és túl. Nyug-
díjasaink amerre jártak vitték a település jó 
hírét. Évente megrendezik a Nyugdíjasok 
Béke Találkozóját, amelyre sok helyről érkez-
nek vendégek az ideérkezők megismerve a 
település értékeit lakóhelyükön népszerűsítik 
a látottakat. 

A Mozgáskorlátozottak Klubja; a legna-
gyobb létszámú klub, amely betegeknek, 
időseknek biztosít kikapcsolódást és nyújt 
hasznos információkat. A klub „szíve” 
Jovanovits Marika néni, aki fáradhatatlanul 
dolgozik sorstársaiért. 

A Tápiómenti Motorosok Klubja; min-
dig lehet számítani a fiúkra, legyen az  ün-
nep, önkéntes munka, családi és gyermek 
rendezvény. Az általuk szervezett börzék és 
a motoros találkozó érdekes színfoltjai város-
unknak. 

 Az Erdélyi Magyarok Klubja; nekik 
köszönheti a város a Trianoni emlékművet. 
Az évek során sok érdekes előadással, kiállí-

tással örvendeztették meg a lakosságot. 
 A Folton-folt Klub; vidám természetű, 

tehetséges asszonyainak gyönyörű kiállítása, 
minden évben egy élmény, munkáikkal több 
intézményt is megajándékoztak.  

Színjátszóink előadásai megszólítják, 
magukkal ragadják a közönséget: a Simon 
Marcsa Amatőr Színjátszó Kör és a 
Tápiószelei Színjátszó Társulat maradandót 
alkotott, sok fiatallal szeretette meg a színját-
szást, a színházat. 

A Tere-fere Klub; Kovácsné Rózsika néni 
vezetésével azokat várja, akik fogékonyak az 
irodalom és a történelem iránt, ez a klub 
bábáskodott a SMASZK megalakulásánál is.  

A Bizalom Klub; sok hasznos orvosi 
előadást tartott. A város rendezvényein az 
egészségmegőrzés fontosságára hívják fel a 
figyelmet, tájékozató kiadványok terjesztésé-
vel, és testsúlyindex, méréssel. Úttörőként 
vett részt Magyarországon a lakosság bél-
rendszeri szűrésében. Önkénteseik időt és 
energiát nem sajnálva járták a települést, és 
az 50 év feletti lakosság számára kínáltak 
szűrési lehetőséget. Túlzás nélkül lehet mon-
dani emberéleteket mentettek!  

Legfiatalabb klubunk egyike a Nemzeti 
Kör, az alig egy éve alakult közösség a ma-
gyarság és a szűkebb környezet Tápiószele 
történelmének, hagyományainak ápolását 
tűzte ki célul. Előadásokat szervez, március 
15-én Danielisz János főhadbiztos sírjánál 
emlékezett, a farmosi úti temetőben nyugvó 

1848-49-es szabadságharc szereplőjére. Az 
erdélyi Etéd településsel ápol baráti kapcso-
latot, többször juttatták már el a tápiószeleiek 
ajándékait Erdélybe. Az általuk szervezett 
Hagyományőrző Családi Nap magas színvo-
nalú rendezvénye volt településünknek. 

Fiatal klubjaink közé tartozik az Emléke-
zés Klubja, e klub létrehozásának legfőbb 
oka, hogy a tápiószelei idősebb korosztály 
emlékeit hangfelvételen és írásban is rögzít-
sük. Szándékunk, hogy az utókor számára 
fennmaradjanak azok az emlékek, amelyek 
ha nem is történelmi jelentőségűek, de egy 
közösség, jelenesetben településünkön élők, 
számára fontos, közösségformáló szereppel 
bír.   

A fent említett civil szervezetek, a többi 
nem a művelődési házban működő szerve-
zettel együtt értékeket hoznak létre, nélkü-
lük szegényebb lenne a település. 

Adnak, és kapnak, adnak az emberek-
nek élményt, kapnak jó szót, dicséretet, 
mosolyt. 

Áldozatot hoznak közösségükért, megta-
lálták a közös ügyet, amiért érdemes egy 
„csapatba” tartozni. A civil szervezetek, 
klubok, apró lángocskák, amelyek összeér-
nek, fáklyává olvadnak össze Ez a hatalmas 
erő lendületet ad, mutatja, hogy együtt sok 
mindenre vagyunk képesek. 

Sok jót cselekedhetünk Tápiószeléért, a 
hazánkért! 

Várunk mindenkit klubjainkba! 

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK 
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HÉTFŐ: 
15:00 - felnőtt sakk klub 
16:00 - Borostyán Nyugdíjas Klub 
18:00 - angol nyelvtanfolyam 
19:00 - női torna 

KEDD: 
14:00-16:00 - nyitott nagyterem ping-pong 
16:00-17:00 - zumba gyerekeknek a Csiri-biri ovis csoport 
18:00-19:00 - zumba felnőtteknek 
18:00 - angol nyelvtanfolyam 
19:00 - a Nemzeti Kör /minden hónap utolsó keddje/ 
17:00 - Emlékezés Klubja /minden hónap első keddje/ 

 
SZERDA:  

14:00-17:00 - nyitott nagyterem ping-pong 
15:00 - gyermek-felnőtt sakk tanfolyam 
17:00 - minden hónap első szerdáján  

Tere-fere Klub 
16:00 - minden hónap második szerdáján  

Bizalom Klub 
17:00 - minden hónap harmadik szerdáján  

Kertbarátok Klubja 
16:00 - minden hónap utolsó szerdáján  

Mozgáskorlátozott Klub 
18:00 - angol nyelvtanfolyam 
19:00 - női torna 

CSÜTÖRTÖK: 
14:00-17:00 - nyitott nagyterem ping-pong 
17:00 - jóga 
19:00 - zumba felnőtteknek 
18:00 - angol nyelvtanfolyam 

PÉNTEK: 
18:00 - Tápiószelei Színjátszó Társulat próbái 
18:00 - angol nyelvtanfolyam 
19:00 - női torna 
15:00 - minden páratlan héten Folton –folt Klub 
17:00 - Erdélyi Klub a hónap harmadik péntekje 
18:00 - a hónap utolsó péntekén  

Vízöntő-korszak Ezoterika Klub 
18:00 - a hónap második péntekén  

előadássorozat a Nemzeti Kör szervezésében 
 

SZOMBAT: 
14:00 -  SMASZK próbái 
14:30 -  angol nyelvtanfolyam 
 

VASÁRNAP: 
16:00 - utolsó vasárnap Motoros Klub 
 

A művelődési ház elérhetősége: 
telefonon: 06 53 381-232  
tszmuvhaz@freemail.hu 

Urbán Mária 

SIMONFFY KÁLMÁN KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÁLLANDÓ PROGRAMJA 

FILLÉRES EMLÉKEIM…FILLÉRES EMLÉKEIM…FILLÉRES EMLÉKEIM…FILLÉRES EMLÉKEIM…    
 
 

 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját  
 

2011. október 22-én, szombaton  
16 órára 

 

a Simonffy Kálmán Művelődési Házba, 
 

az 1950 és 60 évek  
használati tárgyaiból összeállított  

retro kiállítás megnyitójára. 
 

A kiállítást megnyitja: Szatmári Imréné  
 

Közreműködnek: 
 a  Honey Dance Schoole táncosai 

 
A kiállítás anyaga: 

   Berzsényi Mihály és Berzsényiné Dobos Marian-
na tulajdona 

 

„Egy régi dal a szalagon„Egy régi dal a szalagon„Egy régi dal a szalagon„Egy régi dal a szalagon    
és több a zaj már, mint a jelés több a zaj már, mint a jelés több a zaj már, mint a jelés több a zaj már, mint a jel    
De néhanap, ha felteszemDe néhanap, ha felteszemDe néhanap, ha felteszemDe néhanap, ha felteszem    

   a múlt időt idézi fel.”     a múlt időt idézi fel.”     a múlt időt idézi fel.”     a múlt időt idézi fel.”      
BródyBródyBródyBródy János János János János    

Ki ne tekintett volna még rá, még ha nem is hisz benne, a külön-
böző horoszkópokra? Ki ne figyelt volna különböző összefüggése-
ket meg életében, amire nem tudja a választ, nem tudja az eredetét? 
Vannak, lehetnek olyan dolgok, amiket sejtünk, hogy léteznek, de 
önerőnkből jobban megismerni nem tudunk. Ehhez kívánunk segít-
séget nyújtani az érdeklődőknek. Tudjuk, hogy nagyon sokan van-
nak, akiket érdekel az horoszkóp, ezoterika, reinkarnáció, azokat 
hívjuk ebbe az új klubba. Vízöntő-korszak Ezoterika Klub, ezt a 
nevet adtuk előzetesen, amit remélünk, hogy az érdeklődők el is 
fogadnak. Találkozásainkat minden hónap utolsó péntekjére tervez-
zük 18 órai kezdéssel. Jöjjenek, akár csak érdeklődőként is a 
Simonffy Kálmán Művelődési Házba október 28-án este hatra. 

ÚJ KLUB INDUL OKTÓBERTŐL 

Tavasszal volt próbálkozásunk, hogy elindítsunk olyan egyfor-
mán gondolkodó emberekből álló csoportot, akiknek kedves a kert, 
a természet, a virágok, az erdő. Akkor az igazán nagy tavaszi mun-
kák miatt kevés volt az érdeklődő, és ők is azt szerették volna, hogy 
ősszel a természet pihenőre készülődésekor kezdjünk. 

Így most hívjuk a kertbarátokat október 19-én 17 órára a Műve-
lődési Házba, hogy elbeszélgessünk tapasztalatainkról, sikereinkről, 
kudarcokról, amiből okulhatunk. 

VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET  
A KERTBARÁT KLUBBA 

Szintén találkozásra hívunk régi tagokat és új érdeklődőket, a nyári 
szünet után, az Emlékezés Klubja következő találkozójára. Ami 
most nem november hónap első keddjén lesz a Mindenszentek nap-
ja miatt, hanem október 25-én, kedden 17 órakor a Művelődési Ház-
ban. Tápiószele emlékeiről, nevezetes eseményeiről, személyeiről 
folytatunk beszélgetéseket, amelyre mindenkit szeretettel várunk! 
Tavasszal olyan sok érdeklődő volt, hogy néha nagyobb helyiséget 
kellett keresni a szép számú jelenlevőnek.  

EMLÉKEZÉS KLUBJA 



Önkormányzati Híradó 

10 2011. október 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Társaságunk 2011 őszén 
lomtalanítást szervez Tápiószele Város, hulladékkezelési köz-
szolgáltatással ellátott területein.  
Lomtalanítással kapcsolatos tudnivalók:  

Lom az a darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt nem fér 
a közszolgáltatáshoz rendszeresített gyűjtőedénybe (kukába). (pl. 
berendezési tárgyak, bútorok, textíliák stb.)  
Teendő:  
Az elszállításra szánt lomot, a megadott napon reggel 7 óráig az 
ingatlanok elé szíveskedjenek kihelyezni, mert a hulladékgyűj-
tő gépjármű elhaladása esetén a később kihelyezett lomot nem 
áll módunkban elszállítani!  
FONTOS:  
Társaságunk a lomtalanítás keretében az alábbi hulladékokat 
nem szállítja el:  
- veszélyes hulladék (elektronikai hulladék, festékes doboz, 
állati tetem, gumiabroncs)  
- fertőző és undorkeltő anyag, - építési-bontási törmelék  
- kommunális vegyes hulladék  
- autó-és gépjárműabroncs illetve alkatrészek - gáztűzhely  
- kályha és egyéb nagyméretű fémtárgy - zöldhulladék  
A lomtalanítási akció ideje alatt a rendszeres hulladékgyűjtő 
járat érkezési időpontja eltérhet a megszokottól, ezért a kommu-
nális hulladékot – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – reggel 7 
óráig szíveskedjenek kihelyezni!  
Lomtalanítással kapcsolatosan érdeklődni a 30/598-2512-es tele-
fonszámon lehet, ahol készséggel állunk Ügyfeleink rendelkezé-
sére illetve a www.okoviz.hu honlapon!  

Együttműködésüket köszönjük!  
„ÖKOVÍZ” Kft.  

Időpontja: 2011. október 27. (Csütörtök)  

LOMTALANÍTÁS  

Koszorúk, sírcsokrok 
Mindenszentekre -  
Halottak Napjára 

 
Minden év október végén, november elején a teme-
tőkben sötétedéskor sok pici mécses lángja világít. 

A fény erőt ad, hogy szeretteinkről való megemléke-
zésünk ne legyen olyan fájdalmas lelkünknek, a 

virágokkal, koszorúkkal pedig tiszteletünket és sze-
retetünket fejezhetjük ki. 

 
Koszorúk 500 Ft-tól 
moha 
szalma 
toboz alapú koszorúk száraz és selyem-

virág díszítéssel 
Sírcsokrok 450 Ft-tól 

 
A szórólap felmutatásával  
10% engedményt adunk! 

 
Dorottya Virág és Ajándék Bolt 
Tápiószele, Györgyei út 23 

Tel.: 06 53 380 417 

NYÁRI AKCIÓ A VISUS OPTIKÁBAN 
• Ingyenes computeres látásvizsgálat

(bejelentkezése szükséges) 
• Törzsvásárlói akció: minden szemüveg  

készíttetés után ajándékot adunk 

• Komplett szemüveg készíttetése esetén  

    a keret árából annyi % engedményt adunk,  

   ahány éves Ön 

vagy 

• 5000Ft-ot levonunk a szemüveg keret árából 

• Napszemüvegek széles választékban 

• Fényre sötétedő szemüveglencsék 20% ár-

engedménnyel! 

• Egészségpénztári kártyás fizetés 

• Üdülési csekk elfogadása 



Önkormányzati Híradó 

2011. október 11 

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

Wass Albert 
Szeptember hónapban elhunytak: 
Domonyi Pálné, /Nagy Mária/  élt 59 évet 
Özv. Maczó Józsefné, /Fehér Erzsébet/ élt 92 évet 
Özv. Tóth Istvánné, /Szabó Mária/ élt 64 évet 

 
Emléküket megőrizzük! 

ELADÓ! 
2 db Négy személyes, ágyneműtartós,  
nagyméretű rekamié 
2 db Fotel, 1 db 2,5x3 méteres szőnyeg, 1 db 
Gáztűzhely, 1 db Táskavarrógép  

Érd: 06 20 290 84 45 

HÁZASSÁGKÖTÉS 
„Kell hogy legyen szemtanúja az életünknek. Hat milliárd ember él 
ezen a bolygón. Ugyan mit számít egyetlen élet? De a házasságban 

ígéretet teszünk, hogy mindenre odafigyelünk: a jóra, a rosszra, a ször-
nyűségekre, a csip-csup dolgokra. Mindenre, mindig, mindenhol. Azt 
mondjuk: az életed nem marad észrevétlen, mert én észreveszem. Az 

életed nem marad titokban, mert én tanúja leszek.” 

Budai Enikő és Gyürki-Kiss Norbert 
2011. szeptember 5 -én házasságot kötött 

ELADÓ! 
Jó állapotban levő 1995. évi kiadású Alfa Ró-
meó személygépkocsi, két éves műszakival. 

Érd.: 06 53 380-613 

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 

Tóthné Szabó Marika emlékére:  
„ Boldogasszony vedd öledbe Őt, 

S mutasd be szent Fiad előtt. 
Adjon Néki szép feltámadást, 

S velünk egykor új találkozást.”  
Búcsúznak Tőled volt telefonközpontos kollégáid. 

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 

ZUMBA  
Nagy szeretettel várjuk az érdek-

lődőket, október 1-től már heti 
két alkalommal, kedden és csü-

törtökön, 18 órai kezdettel, a 
Simonffy Kálmán Művelődési 

Házba Tápiószelén. 
 

 Mozgásban az egészség! 

A Város Gondnoksága állást hirdet 
gépkezelői munkakörben! (traktor, rakodógép, stb.) 
C kategóriás jogosítvánnyal és nehézgépkezelői en-

gedéllyel rendelkező előnyben!Érdeklődni lehet:  
Sípos Csaba Zsolt intézményvezetőnél.  

Tel.: 06-70/313-07-62 

Köszönetnyilvánítás! 
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik özv. Tóth 
Istvánné született Szabó Marikát utolsó útjára elkísérték, 

sírjára koszorút, virágot helyeztek és osztoztak fájdal-
munkban.    A gyászoló család 

GÓLYAHÍR 
SZEPTEMBERBEN SZÜLETETT: 

Kevin Sándor  Bakó Lilla és 
    Rafael Sándor kisfia 
Alexandra Csenge  Molnár Alexandra Vivien  
    és Sánta Tamás kislánya 
Attila Terék Nikoletta és 
 Józsa Attila  kisfia 
Dominik Czilyó Tímea és  
 Dalkó Sándor  kisfia 
Milán Tari Olga és  
 Molnár Zsolt kisfia 
Balázs Norbert Bodor Brigitta és 
 Balázs István fia 
Lili Zorka   Szőllősi Tóth Gerda és  
    Kas Zoltán kislánya 

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






