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Kovács Ferenc 
polgármester 

KRÓNIKA 
Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei:  

A KEOP-7-1-0/11 – Derogációs vízi 
közmő projektek elıkészítése címő pá-
lyázati kiírásra benyújtott pályázat támo-
gatásban részesült. Önkormányzatunk 
nettó 23 120 000,- forint vissza nem térí-
tendı támogatásra jogosult. A támogatás 
intenzitása 85 %. Jelenleg az önerı bizto-
sítására pályázat benyújtása van folya-
matban a belügyminiszter 6/2012. (III. 
1.) BM rendelete alapján. 

Az Egészségház Kft. által megbízott 
ügyvéd, dr. Deénes Sándor kereste meg 
Önkormányzatunkat. Pontosításra került 
az egészségház beruházás eddigi állapo-
ta. Az Ügyvéd Úr tájékoztatja a tulajdo-
nosokat a tápiószelei helyzetrıl, és ígére-
te szerint rövid idın belül informálja 
Önkormányzatunkat az álláspontjukról. 

Március 13-án ülésezett a Tápiószelei 
Társadalmi Tanácsadó Testület. Az ülé-
sen egy külföldön tartózkodó tag kivéte-
lével mindenki részt tudott venni. A 
megbeszélés tárgya a településünket 
érintı, közeljövıben megvalósuló, csa-
torna-beruházás technikai lebonyolításá-
nak kérdése volt. 

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmá-

ból a mővelıdési ház kicsinek bizonyult, 
a nagyszámú érdeklıdı polgár nem fért 
be. A mősor színvonala méltó volt nem-
zeti ünnepünkhöz és Tápiószele Város 
2012. évi kitüntetettjeinek köszöntésé-
hez. Köszönjük az iskolások mősorát! 

Március 17-én a 15. Kincsem túra jó 
idıben, több száz résztvevıvel került 
lebonyolításra. 

Március 22-én Nagykátán a Munka-
ügyi Kirendeltség szervezésében közfog-
lalkoztatásról információs napot tartot-
tak. E fórum keretében a vállalkozások 
közfoglalkoztatásban való részvételérıl, 
támogatásuk új rendszerérıl kaptunk 
átfogó tájékoztatást. A fórum keretében 
a csökkent munkaképességőek ellátásá-
ról, foglalkoztatásának lehetıségeirıl, a 
munkavédelmi követelmények ellenır-
zésérıl is kaptunk tájékoztatást. A ren-
dezvényt dr. Tarnai Richárd kormány-
megbízott úr nyitotta meg. 

Március 23-án, a magyar-lengyel barát-
ság napján az Önkormányzat képvisele-
tében koszorút helyeztünk el a 
„Szelekta” épületének falán. 

A Képviselı-testület döntése alapján a 

közmővelıdési érdekeltségnövelı pályá-
zatokat határidın belül benyújtottuk. A 
sportcsarnok és a családsegítı szolgálat 
felújítása tárgyában a pályázatok benyúj-
tása folyamatban van. 

Ismét lehetıség nyílik arra, hogy tele-
pülésünk pályázatot nyújtson be a Gyer-
mekétkeztetési Alapítványhoz a 2012. 
évi EU Élelmiszersegély programban 
való részvételre. A program keretében 
alapélelmezési cikkeket (liszt, tésztafélék 
és egyéb gabonafélékbıl készült élelmi-
szerek, tejpor alapú készítmények) ke-
rülnek majd szétosztásra. 

Március 27-én a víziközmő társulás 
éves rendes közgyőlését Sülysápon tar-
totta, melyen a tápiószelei delegáltak 
szinte teljes létszámban részt vettek. 
Elfogadásra került a 2011. évi beszámoló 
és a 2012. évi költségvetési terv. Megtör-
tént a szennyvíztisztító telepek építési 
beruházásának eredményhirdetése is. 
(Rövidesen befejezıdik a csatornák épí-
tésének közbeszerzési eljárása is.) 

14/2012. (02. 16.) számú önkormányzati határozat: 
Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselı Testülete 

„Tápiószele Város Díszpolgára” címet adományozza 
KASZA SÁNDOR Úr részére, 

aki hatvan éve önkéntes tőzoltó és 1996 óta a Tápiószelei Önkéntes 
Tőzoltó Egyesület Elnöke. 
Önként vállalt feladatát a vagyonvédelem és a katasztrófa elhárítás során 
lelkiismeretesen, önzetlenül és hihetetlen szerénységgel végezte. Közös-
ségi és családi életével, emberi magatartásával példaként állítható város-
unk ifjúsága elé. 

*** 
15/2012. (02. 16.) számú önkormányzati határozat 

Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselı Testülete 
„Tápiószeléért Emlékérem” kitüntetést adományozza a város közéleté-

ben végzett több évtizedes példamutató tevékenységéért 
JUHÁSZ MIHÁLYNÉ Úrasszony részére. 

A Borostyán Nyugdíjas Klub Egyesület alapításával, két évtizedes veze-
tésével, a Nemzetközi Nyugdíjas Béketalálkozó szervezésével szerzett 
elévülhetetlen érdemeit. Vezetésével vált a klub országosan és országha-
tárainkon túl is ismertté. 

*** 
16/2012. (02. 06.) számú önkormányzati határozat 

Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselı Testülete 
„Tápiószeléért Emlékérem” kitüntetést adományozza a város közéleté-

ben végzett több évtizedes példamutató tevékenységéért 
TÓTH LAJOS Úr részére. 

A Képviselı-testület a kitüntetéssel az alpolgármesteri és 12 éves képvi-
selıi aktivitását, a település érdekében végzett kiemelkedı és tiszteletre 
méltó munkáját ismeri el. Közéleti és vállalkozói tevékenységével, kö-
zösségek támogatásával, méltán érdemelte ki városunk lakosságának 
megbecsülését, tiszteletét. 

*** 
20/2012. (02. 16.) számú önkormányzati határozat 

 Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselı Testülete 
„Tápiószeléért Emléklap” kitüntetést adományozza 

KISS ANDRÁSNÉ Úrasszony részére 

Elismerve több évtizedes közéleti aktivitását, közösségformáló tevé-
kenységét, példamutató emberi magatartását, mellyel kiérdemelte város-
unk lakosságának tiszteletét, szeretetét. 

*** 
21/2012. (02. 16.) számú önkormányzati határozat 

Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselı Testülete 
 „Tápiószeléért Emléklap” kitüntetést adományozza városunk sport 

életében hosszú éveken át végzett kiemelkedı munkájukért 
KÁCSOR ISTVÁNNÉ Úrasszony 

és 
KÁCSOR ISTVÁN Úr részére. 

Személyes eredményeikkel követendı példát állítottak a fiatalok elé, 
nagyon sok gyermekkel szerettették meg a mozgás örömét, a rendszeres 
sportolást. Edzıként országosan kiemelkedı, elismert eredményt értek 
el leány kézilabdában. 

*** 
18/2012. (02. 16.) számú önkormányzati határozat 

Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselı Testülete 
Verıczey Márton Díj adományozásával ismeri el 

BERTÓK GYÖRGYNÉ tanárnı 
városunkban, három évtizeden keresztül végzett tanári és munkaközös-
ség-vezetıi tevékenységét. Az országos biológia versenyeken tanítvá-
nyai sorozatosan az 1-6. helyen végeztek, felkészítı munkájával hozzá-
járul városunk és iskolánk hírnevének öregbítéséhez. Pedagógiai mun-
kájával, életmővével, példamutató emberi magatartásával általános elis-
merést szerzett. 

*** 
19/2012. (02. 16.) számú önkormányzati határozat 

Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselı Testülete 
Verıczey Márton Díj adományozásával ismeri el 

MECSEKINÉ BOÓM ILDIKÓ tanárnı 
a tápiószelei közoktatás területén, több évtizeden keresztül végzett  
pedagógiai munkáját. 
Magas színvonalú oktató, nevelı tevékenységével, személyes példamu-
tatásával járult hozzá fiataljaink tanításához, neveléséhez. Szerénységé-
vel kiérdemelte településünk polgárainak szeretetét, tiszteletét. 

KITÜNTETÉSEK 
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A 2012. januári Tápiószelei Önkor-
mányzati Híradóban cikk jelent meg 
„Köszönjük, Sanyi bácsi!  Köszönjük, 
Bartucz Tóni” címmel. Az elmúlt 60 év 
eseményei röviden: 

Pályafutásom 1952-ben kezdıdött, 
amikor Újszilvás községben 12 fıvel 
alakítottuk meg az akkori nevén Ön-
kéntes Tőzoltó Egyletet. Néhány kez-
detleges felszerelésen kívül csak a tőz-
oltók optimizmus adott erıt, hogy le-
gyen a településen egy csapat, egy kis 
közösség, a bajba jutott emberek segít-
ségére, vagyontárgyaik mentésére. 

1976-ban többszöri hívásra jöttem át a 
Tápiószelei Önkéntes Tőzoltó Egyesü-
letbe. Nyugdíjba vonulásomat követıen 
már jóval több idım volt, hogy foglal-
kozzam az Önkéntes Tőzoltókkal. 1996-
ban vezetıség választó közgyőlésen 
megválasztottak az egyesület elnökévé. 
Célkitőzéseim között szerepet kapott az 
egyesület újjászervezése, egy tágas 
szertár kialakítása, és a közös álmaink 
megvalósítása: egy jól mőködı tőzoltó-
autó beszerzése.  

Eredményeink: 2002. évben, vásárol-
tunk egy UAZ típusú autót, amit rövid 
idın belül egy kis tőzoltó autóvá alakí-
tottunk át. Még az év szeptember 28-án 

átadtuk a volt bölcsıde konyhaépületé-
bıl kialakított tőzoltószertárt.  

2006. május 27-én látványos felvonu-
lással ünnepeltük meg az egyesületünk 
120 éves fennállását.  

2007. október 23-án a Római Katoli-
kus és a Református Egyház szertartása 
szerint felszenteltettük és átvettük az 
egyesületünk új „Csapat Zászlóját”.  

2009. szeptember 11-én átadtuk a 
szertár udvarán általunk készített 
„Elıdeink Emlékére” épített díszpar-
kot.  

2010. április 24-én Önkormányzatunk 
támogatásával vásároltuk meg az IFA 
típusú gépjármő fecskendıt, még az év 
végére, elkészítettük a GK számára a 
garázsépületet. 

2011. május 28-án ünnepeltük meg az 
egyesület 125. éves jubileumi évfordu-
lóját. 

A megnövekedett tőzesetek, kataszt-
rófák elhárítása elsıdleges feladatink 
között szerepel.  

Minden tudomásunkra jutott káreset-
hez, minden esetben vonul az ÖTE. Ma 
már ezeknek a feladatoknak az elvégzé-
sére a követelmények betartásához egy 
jól felkészült, összetartó, fegyelmezett 
testületre, egyesületre van szükség, 

amivel - az én több évtizedes tapaszta-
latom szerint - a tápiószelei ÖTE mara-
déktalanul rendelkezik. 

Több alkalommal elismerésben, di-
cséretben részesítették a felettes szerve-
ink az egyesületet és annak tagjait. Tá-
mogatókra, az Önkormányzat további 
támogatására elengedhetetlenül szüksé-
ge van az egyesületnek.  

Kasza Sándor ma már a tápiószelei 
ÖTE tiszteletbeli elnöke.  

 
Tisztelettel megköszönöm Tápiószele 

Város Önkormányzatának, tisztségvise-
lıinek, a képviselı testületnek és a re-
ám voksoló lakosságnak, hogy 2012. 
március 15-én a 60 éves önkéntes tőzol-
tói tevékenységemet a legrangosabb 
kitőntetéssel jutalmazta meg.  

 
Köszönöm fiúk! Köszönöm kollégák! 
És azt soha ne feledjétek: 
Erıs kar, bátor szív, testvéri szeretet! 
Az új vezetıségnek, az egyesület vo-

nulós tagjainak, kevés munkát és jó 
egészséget kíván: 

Kasza Sándor 
ÖTE tiszteletbeli elnöke 

EGY KIS KIEGÉSZÍTÉS! 

FELHIVÁS VÁLLAKOZÓK RÉSZÉRE!! 
Felhívom az egyéni vállalkozók és társas vállalkozások figyel-
mét, hogy a 2011. évi iparőzési adóbevallások benyújtásá-
nak határideje: 2012. május 31. 
Az elızı évektıl eltérıen ez évben nem postán küldjük ki az 
ehhez szükséges nyomtatványt, hanem a Tápiószele Város 

honlapján (www.tapioszele.hu) a Nyomtatványok között 
„Helyi  Iparőzési Adóbevallás (PDF)” megnevezéssel megta-
lálható és letölthetı. 
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a megfizetett adóelı-
leg és az adóévre megállapított adó különbözetét az adóévet 
követı év május 31-éig kell megfizetni, illetıleg ettıl az 
idıponttól igényelhetı vissza. 

Pálinkásné Plavecz Margit 
Adóigazgatási fıelıadó  

Az iparőzési adóról 

Amint ismeretes, március 11-e óta 
országos tőzgyújtási tilalom van 
érvényben, ezért az erdıkben, vala-
mint az erdıterületek határától szá-
mított kétszáz méteren belül tilos 
tüzet gyújtani. A tilalom kiterjed az 
említett területeken kijelölt tőzrakó 
helyekre is, a közút és vasút menti 
fásításokra, továbbá a parlag- és 
gazégetésre. Aki a tőzvédelmi elı-
írásokat megszegi, azt tőzvédelmi 
bírsággal sújthatják, amelynek ösz-
szege százezertıl hárommillió fo-
rintig terjedhet. 

A katasztrófavédelem ismételten 
arra figyelmezteti a közúton és a 
vasúton dolgozókat, hogy ne dob-
ják el az égı cigarettacsikkeket, 
mert a kiszáradt árokparton, vasúti 
töltések mellett keletkezı tüzek 
erdıket és mezıgazdasági területe-
ket is fenyegethetnek. 

Az általános tőzgyújtási tilalmat a 
vidékfejlesztési minisztérium ren-
deletében azzal indokolta, hogy az 
utóbbi idıben a szeles és csapadék-
mentes idıjárás miatt az ország 
területén lévı erdıkben és azok 
közvetlen környezetében fokozott 
tőzveszély alakult ki. A rendelet 
visszavonásig érvényes. 

A Tápiószelei Önkéntes tőzoltó 
Egyesület is nagyon sok vonulást 
teljesített az elmúlt idıszakban. 
Ezek majdnem száz százalékban 
avartüzek voltak. Volt olyan szom-
bat, hogy három helyi tőzesethez 
kellett mennünk. Ez a kis csapat 
mindig teljesíti kötelességét, szak-
szerő tevékenységük nyomán meg 
tudtuk akadályozni, hogy a kár 
még súlyosabb legyen. 

Mindezt szabadidejükbıl teszik, 
állandó készenlétben, melyért sem-

milyen térítést nem kapnak. Ezért is 
olyan visszataszító, hogy a tőz oltá-
sa közben, az „érdeklıdık” semmit 
nem tesznek, közömbösen nézik a 
munkát, kerítésre támaszkodva, 
tétlenül. Egy olyan pozitívumot 
szeretnék itt leírni, amelyrıl na-
gyon sokan példát vehetnének, ér-
dektelen világunkban. Egyik legfia-
talabb tőzoltónk esztergályosként 
dolgozik az INTERFERR Kft-nél. A 
cég vezetıje Pálvölgyi Lászlóné 
Irénke, akinek egy alkalommal el-
mondta, hogy tudja, hogy munka-
idı van, ám tüzet kellene menni, 
oltani. Azon nyomban elengedte ıt, 
és azt mondta, hogy bármikor ilyen 
eset fordul elı, menjen.  

Vezetını! Szívbıl köszönjük ezt a 
példaértékő hozzáállást! Nagyon 
sokan vehetnének errıl példát! 

Faragó Sándor 

AVARTÜZEK SZERTE AZ ORSZÁGBAN  
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Szatmári Imréné beszélgetése Balogh 
József önkormányzati képviselıvel 

 
-Köszönöm, hogy vállalta a beszélge-

tést a képviselıi munkáról. Úgy gondo-
lom, hogy a lakosságot érdekli a képvise-
lık személye, ezért egy interjúsorozatot 
tervezek a város életének döntéshozói-
val. Elsıként – mint a testület legifjabb 
tagját – Balogh Józsefet kérdezem, ho-
gyan látja a mai Tápiószelét. Hány éve 
élvezi a lakosság bizalmát képviselı-
ként? 

-2006 tavaszán kerestek meg a polgármes-
ter úr és a képviselıtársak, a képviselıség 
gondolatával. 

Néhány nap után úgy döntöttem elvállalom 
a felkérést. Az októberi választáskor sikerült 
a testületbe bekerülni, amelyet nem kis rész-
ben a szüleimnek is köszönhetek. 

A 2010-es önkormányzati választáskor újra 
bizalmat kaptam az emberektıl, amelyet pró-
bálok megszolgálni a magam eszközeivel. 

-Megválasztása a második ciklusban 
azt igazolja, hogy méltó köztiszteletben 
álló szüleihez, és nem okozott csalódást 
a választóinak. Milyen érzés ilyen fiata-
lon 6 és fél ezer ember életminıségének 
felelısségét felvállalni? 

-Röviden???? Könnyő. Bıvebben??? Nem 
könnyő. 

Talán nem látszik kívülrıl az emberek szá-
mára, hogy a testületen belül igenis vannak 
viták és nézeteltérések  a döntések meghoza-
tala elıtt, de próbáljuk a többség érdekeit 
képviselni minden esetben. 

Természetesen nekem sem jó érzés olyan 
döntést hozni, amely az embereket érzéke-
nyen érinti, de a Kádár-rendszer szociális 
biztonsága már nem tér vissza, azonban 
reménykedem abban, hogy az emberek élet-
minısége, ha lassan is, de javulni fog. 

-Bizonyára szokott magában számot 
vetni a képviselısége ideje alatt elért 
eredményekrıl és az esetleges kudarcok-
ról. Kérem, beszéljen errıl! 

-Nem igazán szeretek az eredményekrıl 
beszélni, hisz az eredmények önmagukért 
beszélnek. Ami a kudarcokat illeti, azt hi-
szem, magam sem tudtam, mit vállalok 2010 
tavaszán a sportelnökséggel, de másfél év 
alatt kiderült, hogy ha egyedül akarok megol-
dani mindent, nem biztos, hogy jóra vezet. 
Sajnálom, hogy nem tudtam az elvárásoknak 
teljes mértékben megfelelni, de a munkám 
idıbeosztása mellett nehezen tudtam a tiszt-
séggel járó feladatokat ellátni. 

- Amikor a kudarcokra utaltam, nem a 
személyes sikertelenségre gondoltam, 
hanem a testület nehézségekbe ütközı 
terveire. Tiszteletre méltó az ıszintesége, 
amellyel az imént beszámolt a sportélet 
vezetésének problémájáról. 

Jó dolog, hogy a testület mai felállásá-
ban nem a „vének tanácsa”. Tudom, 
hogy nem az Ön személyén múlik, de 
érdekel a véleménye: minden korosztály 
érdeke kellı mértékben érvényesül a 
város életének formálásában? 

-Városunkban szép számmal vannak civil 
szervezetek és különbözı egyesületek, ame-
lyek színvonalas programokat biztosítanak 
minden korosztály számára a szabadidı hasz-
nos eltöltésére. 

-Miben látja a szelei ifjúság életének 
legnagyobb problémáit? 

-Nagyon jól tudom, hogy szükség lenne egy 
kultúrált szórakozó helyre, de az önkormány-
zat csak részben tud segíteni ebben. A mai 
világban nem egyszerő egy olyan 
vendéglátóipari egységet üzemeltetni, amely 
minden kritériumnak megfelel. 

-Van-e ötlete arra, miként lehetne eze-
ken enyhíteni? 

-Az önkormányzat nyitott a szórakozási 
lehetıségek megteremtésére, de csak normális 
keretek között. Szívesen veszünk bármilyen 
kezdeményezést, amely ezt támogatja. 

-Itt jegyezném meg, hogy véleményem 
szerint az „alulról jövı” kezdeményezés-
sel, tehát az arra igényes fiatalok össze-
fogásával és szervezıkészségével, arra 
alkalmas vezetı egyéniség irányításával 
lehet ezen a téren elırelépni. 

 A helyi sport a szórakoztatás egyik 
fontos - közösséget formáló – módja. A 

lakosság és a sportrendezvények látoga-
tóinak arányát tekintve betölti-e ma ezt a 
szerepét? (A sportrendezvények látoga-
tottságára gondolok.) 

-Biztos kevesebben járnak ma sportrendez-
vényekre, mint a 70-80-as években, de ez 
nem szelei sajátosság. Ugye nem kell monda-
nom, mi a különbség egy 70-es évekbeli és 
egy mai Honvéd-Vasas mérkızés között, a 
nézıszámot illetıen. 

-Koromnál fogva bizonyára megérti, 
hogy a múlttal hozakodom elı. A 
tápiószelei sportélet azt jelentette koráb-
ban, hogy szelei sportolók lépnek pályá-
ra, és a szelei lakosság szurkol a jó sze-
replésért. Ma ezt hogyan látja? 

-Azt hiszem, régebben is volt olyan, 
hogy”légiós” játszik egy csapatban, a mai 
világra ez még jobban jellemzı. A játékosok 
gyakran váltogatják klubjaikat. 

- Mit lehetne tenni a helyi játékosok 
kineveléséért? 

-Elég komoly és szisztematikus munka kell 
hozzá, amelynek a lehetıségeit nem könnyő 
megteremteni. Jó példa erre a Kácsor házas-
pár tevékenysége. 

-Igen. Közismert sportszeretetük, elkö-
telezett, áldozatkész munkájuk nemcsak 
a sportéletben, hanem a közösség- és 
személyiségformálás terén is példamuta-
tó. 

A csatornázás kérdése lázban tartja ma 
a lakosságot. Mikor valósul meg? Milyen 
terheket ró a háztartásokra? Ezek a kér-
dések foglalkoztatják az embereket. Tud-
e ezekre megnyugtató, meggyızı vá-
laszt adni a képviselı testület álláspontja 
szerint az aggodalmaskodóknak és a 
kételkedıknek? 

-A Híradóból is értesültünk, hogy a 
szennyvíz beruházás utolsó fázisába lépett. A 
mérnöki és mőszaki ellenıri tevékenység 
ellátására kiírt közbeszerzési pályázat nyerte-
se a vártnál jóval kedvezıbb ajánlatával az 
Eurout-Oviber Konzorcium.  A szennyvízel-
vezetés megoldásával Tápiószele több évtize-
des lemaradását hozza be. Szükségességét 
nem lehet vitatni, de azt sem, hogy ez a ha-
talmas beruházás a lakosságot sem mentesít-
heti a terhek vállalása alól. Legbölcsebben az 
jár el, aki a Fundamenta L.T.P. szerzıdés 
kötésével kihasználja a fizetési könnyítés 
lehetıségét. 

-Köszönöm, hogy véleményét megosz-
totta a választókkal. Eredményes mun-
kálkodást kívánok „a mi kis városunk” 
fejlıdése érdekében. 

INTERJÚ A LEGIFJABB „HONATYÁVAL” 

Balogh József  
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Diákigazolvány igénylés folyamata 
 

A diákigazolványokról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. 
rendelet a következıképpen változott: 

Diákigazolványt 2011. szeptember 1-jétıl csak 
elektronikus úton lehet igényelni, ezért a tanulónak a 
fénykép és az aláírás elkészítéséhez fel kell keresni a 
területileg illetékes Okmányirodát, amelyhez a követ-
kezı iratok szükségesek: 

- születési anyakönyvi kivonat, vagy lakcímkártya. 

 
A szolgáltatás ingyenes! 

 
A fénykép elkészülte után a tanuló az intézményi ügy-
intézınél jelenti be a diákigazolvány iránti igényét. 
Az ügyintézınek átadja az Okmányirodától kapott 
NEK azonosítót, és az intézménynek megfizeti az iga-
zolvány díját. 
 
Az intézményi ügyintézı rögzíti az elektronikus felü-
leten az igénylés adatait, amelyet továbbít az Oktatási 
Hivatal felé. 

Kalóné Matalin Terézia 

iskolatitkár 

ISKOLAI HÍREK 

ÉRTESÍTÉS 
 

Értesítem a Tisztelt Szülıket, 
 hogy az elsı osztályos tanulók beíratása: 

 
2012. április 23-án és 24-én  

(hétfı, kedd) 
 

8.00 órától 16.00 óráig lesz  
a Farmosi úti iskolában. 

 
Kérjük, hozzák magukkal: 

 
 személyi igazolványukat, 
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
 a gyermek TAJ kártyáját, 
 óvodai szakvéleményt az iskolaérettségrıl 

  
Kácsorné György Gabriella 

igazgató 

2012. március 10-én Nagykátán megrendezték a KI MIT 
TUD? tehetségkutató versenyt. Sipos Angéla Tamara óvo-

dásunk megnyitásként nagy sikerrel mondta el 
Vesztergom Andrea versét. 

Gratulálunk! 
Sipos Tamás, a 2.c osztály tanulója, a közelmúltban gyönyörő 
eredményeket ért el, melyeket szeretnénk Önökkel is megosztani. 
Az Abonyban megrendezett mesemondó versenyen különdíjat 
kapott. 
A Nagykátai Térségi VII. Ki Mit Tud?-on próza kategóriában I. 
helyezést ért el. 
2012. március 24-én a „Szıdligeti Tavasz” címő szavaló-
versenyen a zsőri Sípos Tamás produkcióját I. helyezéssel 
jutalmazta. 
Az elért eredményekhez gratulálunk és további sok sikert 
kívánunk Tamásnak, és édesanyjának, aki felkészítette 
gyermekét a versenyekre. 

Kiszelné Moró Szilvia 

igh. 
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MÚZEUMI HÍREK 

A múzeumbaráti kör baráti beszélgetésre invitálja az 
érdeklıdıket 2012. április 20.-án pénteken 17 órai 
kezdettel. Vendégünk lesz Triznya Mátyásné Szınyi 
Zsuzsa, aki betegsége miatt a márciusi kiállítás meg-
nyitón nem tudott részt venni. Akkor levetítettük a 
vele készített riportfilmet, valamint hallhattuk a Leve-
lek Rómából címő kötet szerkesztıjének ismertetıjét. 
A filmbıl is kiderült, hogy milyen varázslatos szemé-
lyiség a 88 éves Szınyi Zsuzsa, aki férjével 50 éven át 
híres irodalmi szalont vezetett Rómában. 
Az idén januárban megjelentetett kötet azokat a leve-
leket tartalmazza, amiket ı és férje írt Magyarországra 
szüleikhez. A kötetrıl és a római, az ún. disszidens 
értelmiségi életrıl is hallhatunk az összejövetelen. A 
beszélgetés moderátora Terék Mihály és Terék 
Mihályné. 

BLASKOVICH EMLÉKVERSENY 
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága - Blaskovich Mú-

zeum és Múzeumbaráti Kör 2012-ben többféle programmal 
ünnepli a tápiószelei múzeum alapításának 60. évfordulóját. 

A Blaskovich család szellemi és tárgyi örökségének meg-
ismertetése érdekében általános iskolások számára emlék-
versenyt és rajzpályázatot hirdet. 

A BLASKOVICH EMLÉKVERSENYEN és RAJZPÁLYÁ-
ZATON a tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola 
tanulói vehetnek részt.  
A vetélkedın 1-2., 3-4., 5-6. és 7-8. osztályok 

3 fıs csapatai, míg a rajzpályázaton egyének indulhatnak. 
Külön felhívást és ajánlott irodalmat adunk az alsó és 

külön a felsı tagozatosoknak. A korábbi évekhez hasonlóan 
(1992, 2002) a 7-8. osztály esetében az emlékverseny KISRÉ-
GIÓS szintő, ezen a tápiómenti általános iskolák csapatai is 
részt vehetnek, a versenyt számunkra is meghirdetjük. A 
többi korcsoportban (1-2., 3-4., 5-6. osztály) a vetélkedıt 
csak a tápiószelei diákoknak szervezzük. 

A versenyfelhívásokat az alábbiakban közöljük. 
Múzeumi egyesületünk szívesen fogad felajánlásokat 

(könyv, ajándék- és emléktárgy) a vetélkedı és pályázat 
díjaira. 

Reméljük az idei Blaskovich emlékverseny hasonlóan 
sikeres lesz, mint a tíz és húsz évvel korábban megrendezet-
tek. 

Szeretettel várunk minden diákot, csapatot, osztályt felké-
szítı foglalkozással, tárlatvezetéssel a múzeumban, az aján-
lott irodalom helyben tanulmányozására is lehetıséget biz-
tosítunk. 

Pestiné Nagy Judit  Gócsáné Móró Csilla  
múzeumpedagógus múzeumigazgató 

BARÁTI BESZÉLGETÉS SZİNYI ZSUZSÁVAL 

 
BLASKOVICH EMLÉKVERSENYT 

 hirdet. 
Téma: A Blaskovich Múzeum története és győjteménye 

Résztvevık köre: 1-2., 3-4., 5-6., 7-8. osztályos diákok  
3 fıs csapatai 

Vetélkedı idıpontja:  2012. május 22. 1-2.osztály 
 2012. május 23. 3-4.osztály 
 2012. május 24. 5-6. osztály 
 2012. május 25. 13 óra, a kisrégió 

7-8. osztályos csapatai 
Helyszín: PMMI- Blaskovich Múzeum  

(2766 Tápiószele, Múzeum út 13.) 
Eredményhirdetés: 

XIV. Blaskovich Napok alkalmával, 2012. május 25.  
péntek 17 óra, 

A Blaskovichok világa címő történeti tárlat megnyitóján  
és ünnepi összejövetelén. 

Benevezési határidı: 2012. május 2. 
Díjazás: Tárgy- és könyvjutalom 

Támogatók: 
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Tápiószele Város 
Önkormányzata, Patkós Stúdió Tápiógyörgye, Gócsa Fotó-
Video Kft. Tápiószele, Virágmag Kft. 
 

A felkészüléshez ajánlott irodalom a múzeum honlapján 
megtekinthetı. 

www.blaskovichmuzeum.hu 

RAJZPÁLYÁZAT 
 

A tápiószelei Blaskovich Múzeum Baráti köre  
és A PMMI- Blaskovich Múzeum rajzpályázatot hirdet  

tápiószelei diákok számára: 
Te mit tennél a Blaskovichok útiládájába? címmel. 

Rajzokat várunk legkedvesebb múzeumi tárgyadról, emlé-
kedrıl, amit magaddal vinnél egy képzeletbeli utazás során. 

Készítsd el rajzodat A/4-es méretben,  
szabadon választott technikával! 

Hozd el a múzeumba 2012. május 20-ig! 
Eredményhirdetés: 2012. május 25-én  

17 órakor kezdıdı megnyitó ünnepségen. 
Díjak: könyv-és tárgyjutalmak. 

A rajzokból a múzeumok éjszakáján kiállítást rendezünk. 

FÜLEMÜLÉK ÉJSZAKÁJA   
Május 11-én, pénteken 18 órai kezdettel tartja a múzeum-

baráti kör és múzeum a Magyar Madártani Egyesület 
Tápió-vidéki Helyi csoportja szervezésében a Fülemülék 
éjszakáját. 

 
A programra távcsövet, aki tud, hozzon magával. 

A rendezvény ingyenes. 

VERSENYFELHÍVÁS 
A tápiószelei BLASKOVICH  MÚZEUM  BARÁTI KÖRE  

és MÚZEUM felhívást intéz a tápiószelei  
BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA  

tanulóihoz. A közgyőjtemény és a múzeumi közhasznú 
egyesület 2012-ben a tápiószelei múzeum alapításának  

60. évfordulójának tiszteletére, a múzeumszervezı 
Blaskovich testvérpár szellemi örökségének ápolására 
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Még egyszer, de már remélni sem me-
rem, hogy utoljára! Vannak emberek, 
akik nem tudják, vagy nem akarják elfo-
gadni a többség számára természetes 
szabályokat. A szemét elhelyezés egy-
szerő módját választják: háztartási hulla-
dékukat – a közutakon, tereken, busz-
megállókban elhelyezett – szemetesku-
kákba, vagy azok mellé rakják le. A köz-
téri hulladékgyőjtık ürítése a Gondnok-
ság feladata. Az általuk összegyőjtött 
hulladékot konténerekbe rakják, melyet 
a Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. szál-
lít el hetente. Ezért Önkormányzatunk 
évente közel 2 millió Ft-ot fizet ki. Az 
összegyőjtés üzemanyag és munkabér 
költsége hasonló nagyságrendő. A kifi-
zetett összeg nagyobb részét a - szemete-
sek mellé kihelyezett - háztartási hulla-
dékot tartalmazó zsákok elszállítására 
fordítjuk. Feleslegesen fizetünk ki évi 
2-3 millió Ft-ot. 

A saját háztartásunkban kialakult 
renddel szeretném meggyızni a szabá-
lyok ellen vétıket.  Részt veszünk a sze-
lektív hulladékgyőjtésben. A sárga színő 
zsákba belerakjuk az újrahasznosítható 

hulladékot (Pl.: papír, mőanyag, fém, 
italos karton). A zöld színő zsák a kom-
posztálható hulladék (Pl.: fő, paréj) ösz-
szegyőjtésére szolgál. (Akinek nincs, 
vagy kevés a színes zsák, az bármilyen 
más áttetszı, mőanyag zsákban is kihe-
lyezheti.) A győjtés napján a lakásunk 
elé rakom ki a zsákokat. A gallyat, szılı-
vesszıt összekötve - maximum 70 cm. 
hosszú kötegekben, – a zöld zsákkal 
együtt szoktam kitenni. Az üvegeket a 
COOP mellett lévı győjtı konténerbe 
viszem el. Gondolják végig, ezek után 
alig marad valami, ami a hetenként el-
szállított kukába kerül. (Nem is telik 
meg minden héten!) Aki követi példán-
kat, annak nem lesz mit elvinni a közté-
ri hulladékgyőjtıbe! Az Önkormány-
zatnak nem kell 2-3 millió Ft-ot kifizetni 
az Önök adójából. Máshová, haszno-
sabbra is elkölthetjük! 

Amikor a szemételhelyezésrıl beszél-
getünk, általában két visszatérı meg-
jegyzés hangzik el. Egy: „Sokkal tisztes-
ségesebb dolog a kuka mellé tenni a sze-
metet, mint a városból kivezetı utak 
mellé.” Úgy gondolom, hogy köztéri 

kuka mellé háztartási szemetet tenni 
tisztességtelen – és felesleges kiadást 
okozó – dolog! A városból kivezetı utak 
mellé szemét kivitele, buta, primitív em-
berek bőncselekménye. Nincs erkölcsi 
alapom kerékpárt lopni, mert más autót 
lop! 

Kettı: „Akik, a kuka mellé teszik a 
háztartási szemetet, azok nem fizetnek 
szemétszállítási díjat!” Elıbb-utóbb eljön 
az ideje, hogy a Hírös Hulladékgazdál-
kodási Kft. behajtja a nem fizetıktıl a 
pénzt. Az „adósság” nem attól függ, 
hogy hányszor tettek ki szemetet, ha-
nem hányan laknak, laktak az ingatlan-
ban. 
Tisztelt Tápiószeleiek! 
Kérem Önöket, - akik kevesen vannak - 
gondolják át az általam leírtakat és a 
háztartási hulladékukat, ne tegyék ki a 
köztéri kukák mellé! 
Kérem Önöket, - akik sokkal többen van-
nak – szóljanak rá azon polgártársaikra, 
akik háztartási hulladékukat ki szokták 
tenni a köztéri kukák mellé, az árokba, 
az erdıszélére. 

Vona Ferenc 

MÉG EGYSZER A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL! 

FELHÍVÁS 
 
A Tápiószelei Simonffy Kálmán Mővelıdési Ház felhívást intéz 
az intézmények, klubok, civilszervezetek, baráti vagy családi 
társaságok felé, hogy 
  

2012. május 1-jén a Népkertben, 
a tápiószelei MAJÁLISON 

  
megrendezésre kerülı fızı versenyre nevezzenek be. 

 Az ARANY FAKANÁL díj 
elnyerése és a jó hangulat megteremtése a cél.  

  
A fızéshez Önöknek kell biztosítani a nyersanyagot  

és a felszerelést. 
 

A helyi tőzoltóság által kijelölt helyen lehet tüzet rakni! 
Kérem, nevezzenek, és döntésükrıl értesítsenek 2012. április 28-ig! 

  
Telefon: 06 53 381 232 vagy a  

tszmuvhaz@freemail.hu email címen. 
  

  Tisztelettel: Urbán Mária  

FELHÍVÁS! 
2012.03.14-én a Tápiószele, Farmosi 
úti általános iskola udvaráról eltulaj-
donítottak egy MTB kerékpárt, 
amely a tároló melletti kerítésnek 
volt támasztva. 
A kerékpár rikító narancssárga szí-
nő, 20-as mérető, összteleszkópos 
gyerek kerékpár, a vázon KOLIKEN 
felirattal. A hátsó féknél az egyik 
oldali fékpofa le van törve, így az 
nem mőködik. Lámpa, csomagtartó, 
sárvédık nem voltak rajta. A kerék-
pár jó állapotban van, festése néhol 
kopott. 
 
Kérjük a lakosságot, hogy aki a ke-
rékpárral, vagy a bőncselekmény 
elkövetıjével kapcsolatban érdem-
leges információval rendelkezik, 
hívja kapitányságunkat a 0629/440-
111, vagy az ingyenesen hívható 
107, 112 hívószámokon. 

Nagykátai Rendırkapitányság  
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Világszerte népszerő a mesés 
keletrıl szóló magyar játék 

Már egy régebbi PC-n is elfut a 
Nadirim, az Ezeregyéjszaka meséit 
idézı ingyenes játék. A programot 
nık és idısebbek is kedvelik. 
Az Ezeregyéjszaka meséihez hason-
ló, dzsinnek, mágusok és harcosok 
által benépesített világban játszódik 
a Nadirim címő magyar fejlesztéső 
játék, amelynek használatához csu-
pán egy webböngészıre van szük-
ség. Az Expo téren található szuper-
modern Docler irodaházban dolgozó 
Twisted Tribe csapata nem csak a 
belföldi piacra dolgozik [origo] Játé-
kok szolgáltatásán is elérhetı 
Nadirim öt nyelven beszél, és hama-
rosan újabb nyelveken fog megta-
nulni. 
A nagyon fiatal játék rövid idı alatt 
elért Dél-Amerikába, népszerő az 
Egyesült Államokban, Németország-
ban, Ausztráliában. Az orosz és a 

török játékosok pedig már jelezték, 
hogy szívesen játszanának, ha lefor-
dítanák az ı nyelvükre a játékot. 
Még az arab játékcégek is nyitottak 
az együttmőködésre, ık is tudják, 
hogy kevés az Arábiáról szóló játék. 
Ha a játékos minden küldetést telje-
síteni akar, meg akarja ismerni az 
összes mesét, akkor Terék Dorián, a 
játék projektmenedzsere szerint 
akár három hónapig is kitart a 
Nadirim. Közben pedig a fejlesztık 
sem ülnek a babérjaikon. A játékhoz 
készülnek a frissítések. 
 
S hogy miért épp az arab mesevilá-
got és a böngészıs játék megoldását 
választották? 
A céljuk az volt, hogy a játékosok 
bármikor, bárhonnan játszhassanak 
a játékkal, ezért alapból böngészıs 
vonalon kezdtek el gondolkodni. A 
csapat körülnézett az akkori böngé-
szıs és nem böngészıs MMO játé-

kok piacán, és arra jutott, hogy ren-
geteg hagyományos fantasy világ 
van, ezért valami mást szerettek vol-
na készíteni. Ekkor képbe került az 
arab mesevilág, az Ezeregyéjszaka 
meséi és ez mindenkit elvarázsolt 
egy kicsit. Ez után már nem volt kér-
dés, hogy milyen lesz a világuk. 
 
Nos, és hogy milyen apropóból ke-
rült a szelei újságba ez a cikk? 
Terék Dorián tápiószelei, most Bu-
dapesten él. A Jászberényi úton, la-
kásuk udvarán, mindig szívesen 
játszottak, és Édesapjuk elmondása 
szerint, állandóan harcoltak testvéré-
vel. Ám még olyan kicsik voltak, 
hogy a harc helyett azt mondták, 
hogy „Harty van”. 
Az a mesevilág most megelevenedik 
munkájában. 
Gratulálok, és kívánom, hogy hoz-
zon nagyon sok örömet a munkájuk! 

Faragó Sándor 

SZELÉRİL INDULT TERÉK DORIÁN  

Koczó Julianna: Úgy lennék 
 
Úgy lennék könyv, minek értik sorait, 
Úgy lennék egy szó, mely mindenkit megbékít. 
Úgy lennék egy érintés, mely gyengédséget mutat, 
Úgy lennék egy csillag, mely fedezi az utat. 
 
Úgy lennék egy fa, melynek levelei zöldek, 
Úgy lennék egy ablak, mibe beköszönnek. 
Úgy lennék a sors, mely irányítja a szívet, 
Úgy lennék egy dallam, mely csiklandozza a lelket. 
 
Úgy lennék a világ, mely minden részecskét mozgat, 
Úgy lennék egy anya hasában fiatal magzat. 
Úgy lennék az ég, melynek ezer arca van, 
Úgy lennék egy templom, melyben szól a harang. 
 
Úgy lennék egy ajtó, mely mindig nyitva áll, 
Úgy lennék a barátság, mi elıtt nincs akadály. 
Úgy lennék egy kisgyerek, ki mindig játszik, 
Úgy lennék egy apa, aki sosem hibázik. 

 
2011. december 16. óta él közöttünk a fiatal 17 éves 
leány. Alig két éve ír verseket, és közel hatszázat 
írt. 
- Nagyon szeretek itt élni, - mondja - érzem irá-
nyomba a szeretetet, amiben eddig nem sok ré-
szem volt. Most nevelıszüleim Pocsai Jánosné és 
édesanyja, Erzsi mama megadják ezt nekem. 
Erzsi mama a Bizalom Klub tagja, általa ismertük 
meg Julcsit. Örömmel újságolta, hogy egy versenyt 
nyert már Hevesen. Három verssel lehetett pályáz-
ni, és az övéit találták a legjobbaknak. Reméljük, 
hogy nagyon sokáig részese lesz a feléje irányuló 
szeretetnek, és nagyon sok örömet szerez nekünk 
verseivel, melyek megtalálhatók a www.poet.hu 
honlapon, a szerzık között a nevére kattintva. 
 

Faragó Sándor 
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TÁPIÓSZELÉN JÁRT GAZDA JÓZSEF 
Az Erdélyi Magyarok Tápiószelei Klubja 
2012. március 10-én 16.30 órakor Gazda 
József: A harmadik ág címő kétkötetes 
könyve bemutatójára hívta meg az ér-
deklıdıket. Megtiszteltetés kis város-
unknak, és elismerés az Erdélyi Magya-
rok Klubjának, hogy Gazda József szé-
kelyföldi magyar író meghívásunkat 
elfogadta, és ötnapos magyarországi 
körútján a nagyvárosok sorába 
Tápiószelét is beiktatta. A Viczián Villá-
ban tartott bemutatón szép számmal 
megjelentek elıtt, a rendezvény háziasz-
szonya, Urbán Mária mővelıdési ház 
vezetıje tartott megnyitót, megköszönve 
Barta Sándor és Péter Irén klubvezetık 
szervezı munkáját, és Gábor Róbertné 
támogatását a helyszín biztosításáért. 
Kıszegi Violetta és Kıszegi Noémi anya 
és kisiskolás leánya erdélyi népviseletbe 
öltözötten magyar népdalcsokrot adott 
elı nagy sikerrel. 
İket követte Béres József és Péter Szidó-
nia, a tápiószılısi Halesz Hagyomány-
ırzı Egyesület tagjai énekes-táncos elı-
adása. 
Wass Albert: A kı marad c. versét Deák 
Árpád elıadásában hallgattuk meg. Rö-
viden ismertette Wass Albert életútját, 
mintegy felvezette a könyvbemutatót. A 
legifjabb nemzedék zongorajátékkal és 
versmondással szórakoztatta a közönsé-
get: Deák Bence, Kosaras Attila és Turák-
Szőcs Lili. 

Gazda József író Kézdivásárhelyen szü-
letett, és Székelyföldön élte le életét. Rö-
viden ismertette életútját és beszámolt 
róla, hogy a világ mintegy 45 országát 
bejárva a magyar sorsot kutatta. Számos 
mővészeti és nemzetszociográfiai mővet 
alkotott, és győjtötte az információkat az 
elmúlt évben megjelent kétkötetes, sor-
rendben a 21. munkájának 
„A harmadik ág” címő mővé-
nek megírásához. A cím a magyarok 
állandó vándorlására utal. Felidézte a 
honfoglalást, illetve az azt megelızı 
kort, a magyarok kb. 1500 évre vissza-
menılegesen dokumentálható, és máig 
tartó vándorlását. Ezt példákkal igazolta: 
Svájcban két kanton is a magyarokra, 
illetve a hunokra vezeti vissza gyökereit. 
A magyar nyelv európai egyedülállósá-
gáról beszélt. Nyelvészek kutatásai sze-
rint a feltételezett ısnyelv gyökerei leg-
nagyobb számban, mintegy 60 %-ban a 
magyarban találhatók meg, míg az an-
golban 2-3 %-ban, a német nyelvben 
pedig 10-15 %-ban. 
A Kárpát-medencében hazára talált ma-
gyarok a legélhetıbb és természeti kin-
cseit figyelembe véve is leggazdagabb 
területét foglalták el Európának. Ezért 
állandó ellenségeskedésnek volt kitéve, 
és a környezı hatalmak a megsemmisíté-
sére törekedtek. A népvándorlás befeje-
zıdése után a tatár, a török, majd a 
Habsburg volt a fı ellenség, ami Tria-

nonban csúcsosodott ki, és ma is folyik… 
Trianon után errıl a "fı" ágról mintegy 
2/3 részt leszakítottak, így kettéválaszt-
va, illetve feldarabolva a magyarság 
nagy részét, a "harmadik ág" pedig maga 
sarjadt az önként, illetve kényszerbıl 
elvándoroltak csoportjából. Ennek a har-
madik ágnak az életét, létezését, megma-
radását kutatta az író, és írta meg két 
kötetben: A harmadik ág és Az idık ár-
ján. A könyvbemutatón elsısorban eh-
hez a harmadik ághoz tartozók vettek 
részt, akik sorstársi kérdéseket, gondola-
tokat beszéltek meg az íróval: például 
menni vagy maradni nehezebb; a beil-
leszkedéshez vagy a visszatéréshez van 
szükség nagyobb bátorságra. Elhangzott 
a közönség soraiból, hogy ık nem kül-
földre távoztak, hanem az anyaország-
hoz csatlakoztak. Tapasztalatuk az, hogy 
a z  a n y a o r s z á g i a k  r é s z é r ı l  a 
befogadókészség, a beilleszkedés támo-
gatása segíti ıket. Az író összefoglalás-
képpen arról beszélt, hogy mindig a leg-
bátrabbak, legrátermettebbek, legjobb 
képességőek mentek el leghamarabb. Ezt 
példázza az is, hogy idegen országokban 
vezetı szerepekre tettek szert tudásban, 
munkában, politikában. Urbán Má-
ria megköszönte a tartalmas elıadást és 
a hozzászólásokat. Kötetlen beszélgetés-
sel és vendéglátással fejezıdött be a 
könyvbemutató. 

Libor László és neje 

Egy települést legjobban a temploma, az 
iskolája és a temetıjének állapota jellem-
zi. 
A templom, amelynek tíz falunkénti építé-
sét Szent István királyunk rendelte el, az 
elindulást, a gyökereket jelenti. Itt keresz-
telik meg az újszülötteket, itt találunk lelki 
nyugalmat és belsı békét életünk során. 
Az iskola felkészít az életre: tudást ad, 
emberségre nevel. Nem véletlenül írta 
Reményik Sándor:  
 „Ne hagyjátok a templomot, 
   A templomot s az iskolát” 
És minden településhez hozzátartozik a 
temetı, az életút végén, az elmúláskor a 
test végsı nyughelye. Nyughely: ez a kicsi 
szó azt jelenti, hogy a földi élet végállo-
másán itt lelünk végsı nyugalmat. A te-
metı összeköt élıket és holtakat, múltat és 
jelent, és a jövıbe is mutat. Amíg gondoz-
zuk szeretetteink sírját, emlékezünk rájuk, 
köztünk élnek. Egy közösség lelki erejét, 
gyökereinek mélységét jelzi, hogy meny-
nyire ápolt, gondozott a sírkert. 
A tápiószelei temetıkben sok régi nyug-

vóhely fedezhetı fel, jó néhány nemes 
lelkő, életében a hazát, a közösséget szol-
gáló ısünk fekszik e földben. Az utókor 
méltatlanul elfeledkezett róluk, sírjaik 
elhanyagoltak. A mővelıdési ház évek óta 
a FÖLD NAPJÁN közös takarításra hívja 
Tápiószele lakosságát, hogy e gondozat-
lan sírok ápolásával adózzunk ıseink 
emlékének, tiszteljük munkásságukat, 
törekvéseiket. 
Ebben az évben a temetıtakarítás elıtt 
a Nemzeti Kör szervezésében egy elı-
adásra hívjuk mindazokat, akiket érde-
kel településünk történelme. 2012. ápri-
lis 20-án, pénteken 18 órakor a mővelı-
dési házban „Nevezetes sírok a 
tápiószelei temetıkben” címmel Szat-
mári Imréné elıadását hallgathatják 
meg az érdeklıdık. 
Jöjjenek el minél többen, hogy megismer-
hessék, kik nyugszanak a régi sírokban! 
Hiszem, a jövınk nem képzelhetı el a 
múltunk ismerete nélkül, és ezt az ismere-
tet a jelenben kell megszereznünk! 

Urbán Mária 

TEMETİBEN 
 

,,Piros rózsa, fehér rózsa, zöld levéllel körülfonva, 
koszorúba összekötve, kiviszem a 
temetıbe. Megállok egy árva hantnál, elhagyatott 
sírhalomnál, korhadt-kopott a fejfája, s 
nincsen írva semmi rája. Nem tudom, rá mi 
volt írva, s hogy ki nyugszik lenn a sírba, de két 
könnybe lábadt szemem, írást lát a fakereszten! 
Azoknak a nevét látom, kik magyar földben, 
álmodnak a temetıben! Piros rózsa, fehér 
rózsa, zöld levéllel körülfonva, könnyeimet 
ráhullajtom, s ott hagyom az árva hanton!” 
 

(Petrovity Zorán) 

A Föld napján  
április 22-én, vasárnap - 15 órakor  

találkozunk a Farmosi úti  
evangélikus temetı elıtt. 

 Szerszámot mindenki hozzon magával! 
 

Urbán Mária 

“Van az emberi szívnek egy halk szavú  
és elıkelı vendége néha, az Emlékezés.” 
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SZELEIEK SIKERE NAGYKÁTÁN  

Ebben az évben elıször rendeztünk ve-
télkedıt elıadóknak SZELE MIT TUD? 
címmel. 
Nagy volt a várakozásunk, nem tudtuk 
milyen sikerre számíthatunk. Három 
kategóriában jelentkeztek versenyzık, és 
ezen a tét az volt, hogy ki képviseli 
majd, arra érdemes produkciójával 

Nagykátán Tápiószelét. A zsőri hét mő-
sorszámot talált méltónak erre a feladat-
ra. Három volt a vers és próza-, kettı az 
ének-, és kettı a modern tánc kategóriá-
ban. 
Mindhárom kategóriában, mint elsı he-
lyezettek, részt vehettek a KI MIT 
TUD? gáláján, április 25-én, nagy dicsı-

séget szerezve ezzel Tápiószelének a 
következık: Raffael Eszter, Sipos 
Tamás /vers/, Szabó Daniella Klarissza /
ének/ és a Street Dance Battle táncosai. 
A Csiri-biri ovis tánccsoport versenyen 
kívül indult (a verseny alsó korhatára hét 
év) és óriási sikert aratott.  

Faragó Sándor 

Szeretettel várunk  
minden érdeklıdıt, 

 

2012. április 14-én, 
szombaton  
18 órakor 

 
A Tápiószelei 

Simonffy Kálmán 
Mővelıdési Házba 

Tápiószele, Posta út 2 

Két részes, verses pódiumest. 

Közremőködik és a pódiumestet rendezte: Major Róbert 
A mősort a költészet napja alkalmából, a Tápiószelei Simonffy Kálmán Könyvtár és Mővelıdési Ház szervezte. 

 NAGYKÁTAI „KI MIT TUD?” 
 

Pár gyerek úgy gondolta, hogy az Elsı Szele Mit Tud?-ra 
összeáll egy tánc erejéig. Tehetségüknél csak a lelkesedésük 
volt nagyobb, készültek, gyakoroltak. S bár maguk sem 
gondolták, de továbbjutottak a nagykátai Ki mit tud?-ra. A 
lelkes, kitartó gyakorlást tovább folytatták, új elemeket tet-
tek a koreográfiába. Sajnos menet közben sokan lebeteged-
tek, és nem lehettek velük ott Nagykátán. Minden erejüket 
és akaratukat beleadva nagyszerő produkcióval léptek szín-
padra. A zsőri dicséreteit bezsebelve a nap végére kezükben 
tarthatták kitartásuk és szívbıl elıadott produkciójuk ered-
ményét, az I. helyezést. Ennyi boldog arcot látva az ember 
elgondolkozik, hogy az akarat és az összefogás mekkorát 
képes alkotni! 

 

Olvasói levél: 

Akik az I. helyezésért küzdöttek: Nagy Viktória, Mészáros 
Judit, Pálfi Luca, Rafael Mercédesz, Mohácsi Márk, 

Raduly Márk, Kanyó Árpád, Németh Dominik, Kárász 
Róbert, Kun László. 

 
Tugyi Zsuzsanna 
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GÓLYAHÍR 
„Azért mert szerettek, jöttem e világra, 

S lettem új fény, csillag, szülık boldogsága.” 
 
Március hónapban születtek: 
Antal Enikı Dankó Szilvia és Antal István leánya 
Magyar Milán Nagy Zsuzsanna és Magyar József fia 
Orbán Emilia Viktória Bódi Szilvia ésOrbán Norbert leánya 
Balog Gréti Alíz Fári Csilla és Balog Csaba leánya 
Gáspár Karolina Szonja Lakatos Renáta  
 és Gáspár László leánya 
Nagy Alexa Anna György Csilla és  Nagy Zoltán leánya 

 
Hosszú életet és nagyon sok boldogságot kívánunk az 

újszülötteknek és szüleiknek! 

„Nem múlnak ık el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” 

Juhász Gyula 

Február hónapban elhunytak:  
özv.Szunyogh Lászlóné született: Benedícty Judit élt: 89 évet 
Március hónapban elhunytak 
özv. Barát Jánosné született: Macsik Magdolna élt: 82 évet 
Terék Ferencné született: Béltelki Judit élt: 40 évet 
özv. Sebık Pálné született: Zsiros Rozália élt: 92 évet 
özv. Keresztúri Jánosné született: Szarvas Erzsébet élt: 79 évet 
özv. Nócs Ferencné született: Székely Erzsébet élt: 78 évet 
Madarász Zsigmondné született: Safranyik Magdolnaélt: 69 évet 
Magyar Sándor élt: 67 évet 
Pándi Sándor élt: 69 évet 

 
Emléküket megırizzük! 

Csıcsere volt  
az Ádám butiknál  
a szoláriumban! 

A legújabb Cafe Love csövekkel várjuk a kedves bar-
nulni vágyókat! Eu-szabvány szerinti bırkímélı csö-

vek, nem éget, nem pirít, csak gyönyörő kávébarna 
színt ad! 

Bérlet vásárlása esetén kedvezmény! 
Nyitva: H-P.: 8-17-ig 

Szombat: 8-12-ig 
Tápiószele, Béke u. 3. 

Tel.: 53/380-375 

Használt Ruha Üzlet Nyílt 
Tápiószele, Béke út 1. szám alatt  

(a temetkezési iroda mellett!) 
 Férfi, nıi, gyermek ruhák!  

Pólók már 400-500 Ft-os áron! 
Nyitva: H - P: 8-16-ig 

 Szombat: 8-12-ig 

 
Akció! 

Április 11-tıl május 2-ig minden szerdán  
minden termék fél áron! 
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