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Kovács Ferenc 
polgármester 

KRÓNIKA 
Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei:  

A közigazgatás átalakítása érdeké-
ben az elmúlt hetekben a Polgármesteri 
Hivatal dolgozói a Pest Megyei Kor-
mányhivatal részére több adatszolgálta-
tásnak tettek eleget. Többek között az 
iskolai tárgyi eszközökről, az intéz-
ménynél dolgozókról, a települési sport-
létesítmények felméréséről, a járási 
infokommunikációs ellátottságról, kor-
mányablak kialakításáról volt minden 
részletre kiterjedő felmérés. 

Immáron harmadik éve köszöntjük 
az általános iskola felső tagozatán kitű-
nő tanulmányi eredményeket elérő fiata-
lokat. Az idén 13 tanulót (Gulyás Judit 
5.a, Bugyi Roland 5.a, Hippenmayer 
Róbert 5.a, Bárány Mercédesz 5.b, 
Légrádi Lili 5.b, Sipos Boglárka 6.b, 
Bódi Tibor 6.b, Kácsor Gréta 6.b, 
Sziráki Boglárka 6.b, Erős Rebeka 6.c, 

Palásti Alex 6.c, Csicsó Henrietta 7.a, 
Sipos Csilla 8.b) láttunk vendégül és 
ismertük el kitűnő tanulmányi eredmé-
nyüket. 

A Blaskovich János Általános Iskola 
évzárója és a ballagás június 16-án volt. 

A parkolóhely megváltásáról szóló 
rendeletről a társadalmi tanácsadó testü-
let tanácskozott 2012. június 20-án. Ja-
vaslatukra az érintettekkel egyeztető 
megbeszélést fogunk tartani. 

A Múzeumok Éjszakája rendezvény 
a kiemelt vendégek, Détár Enikő és 
Rékasi Károly fellépésével nagy sikert 
aratott. 

A vízminőség javító pályázat önerő 
alapba benyújtott része is sikeres volt, 
így 100 %-os támogatással valósítható 
meg a beruházás előkészítő szakasza. 

A szennyvíz-csatornázási beruhá-

záson belül a szennyvíztelep kivitele-
zésre a szerződéskötés megtörtént. A 
tápiószelei telepet a Strabag Zrt. fogja 
elkészíteni. A csatornaépítés kivitele-
zésére az eredményhirdetés megtör-
tént, szerződéskötés a határidők be-
tartása után fog megtörténni. A kivi-
telezési munkákra 2 éve lesz a nyerte-
seknek. 

Az ivóvíz szolgáltatás üzemeltetését 
2013. január 1-jével teljes körűen az 
ÖKOVÍZ kft. fogja ellátni. 2014 január-
jáig marad az eddigi vízdíj, utána köz-
pontilag állapítja meg az Energiahivatal. 
Ez sajnos településünknek nem kedvez, 
hiszen most az átlaghoz képest nagyon 
alacsony az ivóvíz díja, ezért várhatóan 
jelentős emelést fog a kormány végre-
hajtani. 

 

Tájékoztatás az adótarto-
zások közzétételéről 

 Tájékoztatom az Adózókat, hogy 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény 55/B. §-ának 2012. január 
1-jével hatályba lépett módosítása alapján 
az önkormányzati adóhatóság helyi adó 
(magánszemélyek kommunális adója, 
iparűzési adó, építményadó) és gépjár-
műadó vonatkozásában a tízezer – ma-
gánszemélyek esetében az ezer – forintot 
elérő adótartozással rendelkező adózó 
nevét, címét és az adótartozás összegét 
az esedékességet követő 10. nap 0 órától a 
helyben szokásos módon közzéteheti. 
 A fenti törvényi felhatalmazás 
alapján a Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján és a www.tapioszele.hu honlapon 
2012. szeptember 15-i adófizetési határ-
időt követően az adótartozással bíró adó-
zók listáját közzétesszük. 

 
Tóth Julianna 

jegyző 

Gépjárműadó  
hátralékosok figyelmébe! 

Tájékoztatom a gépjárműadó hátralékos 
gépjármű-tulajdonosokat és üzemben-
tartókat, hogy amennyiben tartozásuk az 
egy évi adótételt meghaladja, kezdemé-
nyezni kell tartozásának végrehajtás útján 
való rendezését, valamint a gépjárműadó-
ról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alap-
ján a gépjármű forgalomból való kivo-
nását. 
A tartozás kiegyenlítése az előzőleg 
megküldött készpénzátutalási megbízá-
son, vagy átutalással történhet a követ-
kező számlaszámra: 65200043-
10010079. 
Befizetését igazoló csekkel vagy az átuta-
lás igazolásával, részletfizetés igénylése 
esetén kérem, ügyfélfogadási napon szí-
veskedjék felkeresni. 

Pálinkásné Plavecz Margit 
adóig.főea. 

Kommunális adó 
A magánszemélyek kommunális adójáról 
szóló rendelet szerint adókötelezettség 
terheli az önkormányzat illetékességi 
területén lévő magánszemély tulajdoná-
ban lévő lakás és nem lakás céljára szol-
gáló épületet, épületrészt, önálló helyrajzi 
számon nyilvántartott beépítetlen terüle-
tet, nem magánszemély tulajdonában álló 
lakás bérleti jogát. 
Kérem az adóalanyokat, hogy a bevallási 
kötelezettségnek tegyenek eleget! Adóbe-
valláshoz szükséges nyomtatvány a Pol-
gármesteri Hivatal adóigazgatási irodájá-
ban rendelkezésükre bocsátjuk, illetve a 
település honlapjáról (www.tapioszele.hu) 
letölthető. 
Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy 
aki a bevallási kötelezettségének nem tett 
eleget 100.000.-Ft-ig terjedő, ismételten is 
kiszabható mulasztási bírsággal sújtható. 

 
Molnárné Sepsi Csilla 

adóig.főea. 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tápiószele Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

2012. augusztus 21-től augusztus 24-ig 
igazgatási szünetet tart. 

Kérem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ügyintézésüket szívesked-
jenek az igazgatási szünet előtti, illetve utáni időpontra  

időzíteni. 
Az igazgatási szünet időtartama alatt hétfőn, szerdán és csü-
törtökön 7.30-tól 12.00-ig, illetve 13.00 órától 16.00 óráig 

ügyeletet tartunk, melynek időtartama alatt kizárólag halál-
esetek anyakönyvezésének elvégzésére és ideiglenes hatályú 
gyermekelhelyezésre, továbbá a beérkező kérelmek, bead-
ványok átvételére korlátozódik az ügyintézés. 
Az igazgatási szünet időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal 
az 53/580-036 telefonszámon hívható. 
Megértésüket köszönjük! 

Tóth Julianna 
jegyző 

I g a z g a t á s i   s z ü n e t 
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POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSA 
 

Tápiószele Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában az ügyfélfogadási rend az alábbi: 
 Hétfő: 7.30 – 17.30 
 Kedd: nincs ügyfélfogadás 
 Szerda: 7.30 – 16.00 
 Csütörtök: 7.30 – 16.00 
 Péntek: nincs ügyfélfogadás 

A polgármester, jegyző ügyfélfogadása: hétfő: 7.30 – 17.30 
Tóth Julianna  

jegyző 

A parlagfű elleni védekezés szabályairól 
 
Magyarországon a népesség 25%-a allergiás e gyomnövényre, így a parlagfű elleni védekezés szabályait valamint büntetési 
tételeit az utóbbi években megszigorították. Mivel közeledik a parlagfű virágzásának ideje, az alábbiak szerint tájékoztatom a 
Tisztelt Lakosságot a védekezéssel kapcsolatos kötelezettségekről, bírságokról. 
A földhasználó a 2008. évi XLVI. törvény szerint köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó-
jának kialakulását megakadályozni, ezt követően pedig ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. 
A jogszabályi rendelkezés alapján a jegyző június 30-át követően köteles hatósági eljárást kezdeni azon belterületi ingatlantu-
lajdonosokkal szemben, akik elmulasztották a védekezési kötelezettségüket teljesíteni. 
Parlagfű észlelése esetén, amennyiben a telket még nem összefüggően borítja a parlagfű, a tulajdonos írásban fölszólításra 
kerül a védekezés azonnali elvégzésére. Ha a védekezést a tulajdonos a fölszólítás után sem végzi el, a hivatalnak közérdekű 
védekezést kell elrendelnie, és bírságolás végett értesítenie kell a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóságát. A közérdekű védekezés költsége és az egyéb, járulékos költségek az ingatlantulajdonost terhelik! 
Amennyiben az ingatlan területének jelentős részét összefüggően borítja a parlagfű, külön felszólításra már nincs lehetőség, 
azonnal el kell rendelni a kényszerkaszálást. A Polgármesteri Hivatal által elvégzett kényszerkaszálás után a Pest Megyei 
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság szabja ki a parlagfű bírságot. A bírságolás hatósági jogköre már nem 
tartozik a település jegyzőjéhez. 
A növényvédelmi bírság legkisebb összege tizenötezer forint, de a legsúlyosabb esetekben akár ötmillió forint is kiszabható. 
Külterületi földek esetében a Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a Földhivatallal együttműködve végzi a 
mentesítési feladatokat, és a bírságolást. Parlagfű észlelése esetén a Növény és Talajvédelmi Igazgatóság közérdekű védeke-
zést rendel el, melynek költségeit a földhasználónak kell megfizetni. Továbbá növény-egészségügyi bírságot szabhat ki, 
amelynek felső határa akár a tizenöt millió forintot is elérheti! 
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben külterületen észlelnek parlagfüves területet, ne a Polgármesteri Hivatalt érte-
sítsék, hanem az ügyben eljárni illetékes Pest Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságát (Cím: 2100 
Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3. Tel.: +36 (28) 512-440). 
Természetesen nem kizárólag a parlagfüves területeket szankcionálják a jogszabályok. Előfordulhat, hogy nincs parlagfű a 
területen, viszont más gyomok borítják. Mivel a gyomnövények többsége a parlagfűhöz hasonlóan allergén, ebben az esetben 
egy eredménytelen fölszólítás után a Polgármesteri Hivatalnak az ügyet a növényvédelmi igazgatósághoz bírságolásra föl kell 
terjesztenie. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy ezek a szankciók csak virágzó vagy magvat szóró gyomnövények ész-
lelése esetén alkalmazhatók! 
Ezúton kérünk minden földhasználót és ingatlantulajdonost, hogy az ápolt egészséges környezet, a lakosok egészsége, bírsá-
golás és kényszerkaszálás elkerülése érdekében végezzék el területeik gyommentesítését, ápolását! 

Bakó Krisztián 
aljegyző 

Megújul a Káldy kert 
A Tápiószeléért Társaskör az UMVP  LEADER pályázaton közel 3 millió forintot nyert az önkormányzat tulajdonában 

lévő Káldy kert parkosítására és emlékhely kialakítására. A katolikus templom mögött lévő terület egy ideje parlagon van, a 
Városgondnokság kezeli. A program megvalósulásával kulturált, parkosított környezet lesz kialakítva a Szent István téren. 

 
Dömők József 
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Szeptember 7. péntek 
16 óra  50 éves házasok  

megünneplése 
 

17,30  Tápiószelei ifjú képzőművészek  
kiállításának megnyitója 

Közreműködnek a tápiószelei  
ifjú zenészek. 

 
19 óra   

Paprikás fogadó című színdarab 
a Tápiószelei Színjátszó Társulat előadásában 

 
21,30 óra 

DJ DOMINIQUE 
2 órás FERGETEG PARTY 

Helyszín a művelődési ház parkolója 
 

Szeptember 8. szombat 
Főzőverseny – babételek készítése 

 
10 óra  Mozdulj, Szele! 

- focimeccsek 
- zumbázás 

- ügyességi versenyek 
- kerékpár ügyességi verseny 

- asztalitenisz 
 

12 óra  Látványos bemutatók 
- Tai Chi bemutató 

- A Készenléti Rendőrség kutyás bemutatója 
- A Tápiómente Mentésügyi Alapítvány  

Nyílt Napja: 
az érdeklődők megtekinthetik a tápiószelei men-

tőállomást és a mentőautók berendezéseit. 
- Rendőrségi és tűzoltóautók megtekintése 

 

III. VÁROS NAPJA 

2012. szeptember 7- 8. Tápiószele 
Simonffy Kálmán Művelődési Ház, Posta út 2. 

13 óra  Jó ebédhez szól a nóta! 
Fellép: Kadlott Károly 

 
14 óra  Polgármesteri köszöntő 

Eredményhirdetések 
 

Helyi fellépők műsora: 
Csiri-biri gyerek tánccsoport 

Tápiószelei Színjátszó Társulat 
Honey Dance School táncosai 

Borostyán Nyugdíjas Klub 
Csicserke Óvoda 

A farmosi Általános Iskola irodalomszakköre 
Katonáné Barna Zsuzsanna vezetésével 

 
17 óra 

Sztárvendégünk: Charley 
 

20 óra 
Kormorán együttes koncertje 
Helyszín: Népkert, kapunyitás: 19 óra 

 
10-16 óráig 

Civil szervezetek sátrai várják az érdeklődőket kéz-
műves foglalkozásokkal, egészségőrző bemutatók-

kal, rovásírás tanulással és kvízjátékokkal. 
- Bizalom Klub 

- Erdélyi - Magyarok Klubja 
- Gyöngyfűzők Klubja 

- Mozgáskorlátozottak Klubja 
- Borostyán Nyugdíjas Klub 

- Tere-fere Klub 
- Nemzeti Kör 

- Tápiómenti Motoros Klub 
- Folton-folt Klub 

- Tápiószelei Színjátszó Társulat 
Egész nap: büfé, kirakodóvásár, ugrálóvár 
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Kérünk minden labdarúgást szerető 
férfit és nőt, hogy szervezzen csapatot 
kispályás labdarúgó tornára. 

Főzőversenyünkre ebben az évben 
is várjuk csapatok, családok, klubok, 
baráti társaságok, munkahelyi közös-
ségek jelentkezését. 

Jelentkezni 2012. szeptember 6-ig a 
06/53 381-232-es telefonszámon, 
tszmuvhaz@freemail.hu e-mail cí-
men, vagy személyesen a Simonffy 
Kálmán Művelődési Házban 
(Tápiószele, Posta út 2.) lehet. 

 

Felhívás 
2012. szeptember 8-án a III. Város Nap alkalmából I. Házi sütemény versenyét szervezi meg az Ujtusnád és 
Tápiószele Baráti Társaság. Városunkban élnek ügyes nagymamák, akik finom és gyönyörű süteményeket készítenek 
családjuknak, barátaiknak kisebb nagyobb ünnepségekre, összejövetelekre. Az utóbbi időben több alkalommal láthattunk 
itt-ott ugyanilyen szép külsejű finomságokat, melyeket városunk fiataljai készítettek. Reméljük, hogy ez a felhívás ösztö-
nözni fogja úgy az idősebbeket, mint a fiatalokat is, hogy merjék megmutatni tehetségüket és legyen ez egy lehetőség is, 
hogy egymás munkáit megismerhessék, ötleteket és tapasztalatokat szerezhessenek. Városunk vezetésének belegyezésé-
vel három kategóriában hirdetjük meg a versenyt: 
 
- sós sütemények 
- édes aprósütemények 
- krémes sütemények 
 
Szeptember 8-án szombaton 10-13 óra között lehet bevinni a Simonffy Kálmán Művelődési Házba a remekműveket. A 
versenyen résztvevők egy kis tálca süteményt (kb.25x25) kell leadjanak kategóriánként.  
A zsűri tagjai között vannak elismert szakmabeli tagok is. Minden kategóriában három díj kerül kiosztásra, értékes aján-
dékokkal. Kedves asszonykák, mutassátok meg a sok év alatt gyűjtött tapasztalatotokat! Ti fiatalabbak, mutassátok meg, 
hogy igen is van minőségi utánpótlás! 
Jelentkezési határidő: augusztus 23. 
Jelentkezni lehet: 06 53/381-300 - Káplár Sándorné 
                             06 30/926-3713 - Magyariné Birta Magdolna 
Nevezési díj nincs!!!  

Az elmúlt évek hagyományait ápol-
va, a III. Város Napján, 2012. szep-
tember 7-én, pénteken is szeretnénk 
köszönteni az 50 évvel ezelőtt házas-
ságot kötött párokat! 

Kérem, jelezzék, ha ismerőseik kö-
zött élnek olyan párok, akik 1962-ben 
házasodtak bármelyik településen, és 
most Tápiószelén élnek! 

Telefonszám: 06 53 381-232 vagy 
személyesen, a tápiószelei művelődési 
házban. 
 

 

FELHÍVÁS- EXPO 
A Simonffy Kálmán Művelődési Ház 8. alkalommal rendezi meg az EXPO-t. Tápiószelei Mini Expoként indult 8 évvel 
ezelőtt, de a kiállítás időközben a mini és a tápiószelei szót is kinőtte. Az ebben az évben is megrendezésre kerülő kiállítá-
sunkra várjuk a tápiószelei és a kistérségi vállalkozókat, őstermelőket, kézműveseket. A rendezvény célja, hogy bemuta-
tásra kerüljön a Tápiómente színes világa, megismerhessük a szűkebb környezetünkben élő vállalkozásokat, mezőgazda-
sági termelőket és a kézművesek munkáit. 
 
Jelentkezésüket folyamatosan várjuk a 06 53/381-232-es telefonszámon, tszmuvhaz@freemail.hu e-mail címen, vagy 
személyesen a Simonffy Kálmán Művelődési Házban Tápiószele, Posta út 2. 
 

 Urbán Mária 

Felhívás! 
RETRO DIVATBEMUTATÓ – 

RUHÁK KERESTETNEK! 
Az elmúlt év decemberében egy nagy 
sikerű rendezvényt szerveztünk 
Berzsényi Mihály és felesége közre-
működésével, az 1960-70-es évek 
világát mutattuk be, az akkor használt 
lakberendezési tárgyak segítségével. 
A nagy sikerű rendezvény folytatása-
ként 2012 októberében egy zenés di-
vatbemutatót szeretnénk szervezni, 
ahol pedig a 60-70-es évek divatját 
mutatnánk be. Kérem a lakosság se-
gítségét, ha van a tulajdonukban olyan 
ruhadarab, cipő, táska és egyéb kiegé-
szítő, amely a kor hangulatát tükrözi, 
erre az egy napra bocsássa rendelke-
zésünkre! 

Segítségüket előre is köszönöm!  
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MÚLT, JELEN ÉS JÖVŐ 

Interjú Dömők József alpolgármesterrel 
Számomra kivételes öröm, ha ismerő-

sökkel, barátokkal néhány szót válthatok 
irodalomról, zenéről és a művészetek más 
ágairól. Közéjük tartozik Dömők József is. 
Nem szabad, hogy a napi gondok kisajátít-
sák életünk minden percét. Ezt a beszélge-
tést azonban az alpolgármesterrel folytatom 
városunk dolgairól. Halk szavú, pontosan 
fogalmazó, a lényeget megragadó képvise-
lő. Veszteségeinket, amelyeket rongálás, 
eltulajdonítás miatt kénytelen a város el-
szenvedni, nem harsányan, de a lakosság 
eredményes mozgósításával sikerült pótol-
nia. Gondolok itt a temetői lélekharangok-
ra. 

- Milyen részed van abban, hogy az 
önkormányzat megtette az első lépést a 
katolikus templom felújításának irányába? 

- Önkormányzatunk minden évben támo-
gatja a helyi egyházközösségeket. A 2011-
es költségvetés tárgyalásakor vetődött fel, 
hogy az évi egyszeri támogatás helyett 
olyan módot kell találni, ami előre viszi a 
templom felújításának ügyét. Törekvésünk 
szerencsésen találkozott Bodrogi Józsi 
szándékaival, aki tápiószelei születésű, 
együtt jártuk az általános iskola 5-8. osztá-
lyát. Társalapítóként ő is részt vett az ala-
pítvány létrehozásában, amelyet a testület 
egy emberként támogatott.  

- Az első híradás óta eltelt néhány hó-
nap. Mikorra várható az alapítvány számla-
számának közzététele? 

- Az iratokat benyújtottuk a Cégbíróság-
nak, túl vagyunk egy hiánypótláson. Az 
alapítvány bejegyzése után lehet adószámot 
kérni az APEH-től. Ha mindez megvan, 
akkor válik hivatalosan is létezővé az ala-
pítvány, ekkor lehet közzétenni a bankszám-
laszámot. Remélem, ez hamarosan elkövet-
kezik. 

- Ezeken az oldalakon megjelent írásod-
ban felhívtad a figyelmet a templom telepü-
léstörténeti jelentőségére. Hogyan lehetne 
az adakozási kedvet felébreszteni? 

- Az alapítvány szervezése közben soka-
kat megkerestem, vázoltam az elképzelése-
inket és azt tapasztaltam, hogy a tápiószelei 
embereket foglalkoztatja a templom állapo-
ta. Azt mondhatom, hogy felekezeti hovatar-
tozástól függetlenül. Volt, aki anyagi hozzá-
járulást ígért, volt, aki tevékenyen részt 
szeretne venni az ügy előremozdításában. 
Az adományok gyűjtése, a jótékonysági 
rendezvények szervezése a kuratórium fel-
adata lesz. Azt hiszem, az igazi komoly 
munka ezután vár ránk, de nekem meggyő-
ződésem, hogy az emberek jó cél érdekében 
mindig hajlandók az áldozatvállalásra.  

- Felvetődött egy orgonahangverseny 
terve a szóban forgó célra tápiószelei elő-
adókkal. Mi erről a véleményed? 

-  Jó ötletnek tartom. Nagyon sok tehet-
séges muzsikus él Tápiószelén, de az elszár-
mazottakra is biztosan lehet számítani. Az 

ilyen hangversenyek mindig nagy közönsé-
get vonzanak. Emellett ismeretségeink ré-
vén megpróbálunk nevesebb előadókat is 
megnyerni az alapítvány céljainak.  

- Térjünk át egyéb önkormányzati fel-
adataidra. Az alpolgármesteri státusz fel-
adatmegosztást jelent a polgármesterrel, 
vagy a helyettesítését jelenti, ha a helyzet 
úgy hozza? 

- A konkrét feladatmegosztás önálló 
alpolgármesteri státuszt igényelne, de 
Tápiószele nem egy nagy település, nincs 
annyi feladat, ami ezt indokolná. Ennek 
ellenére a helyettesítésen túl vannak az 
önkormányzati munkának olyan területei, 
amelyekben nagyobb feladatot vállaltam. 
Ilyen például az alapítvány szervezése, vagy 
a testvértelepülési kapcsolat ápolása is. 

- Úgy tapasztaltam, hogy empatikus 
vagy a lakossággal, és nem tekinted közel-
lenségnek, akikkel csak baj van. 

-  Ha az ember nyitott szemmel és szívvel 
jár a világban láthatja, hogy az emberek 
nagy része önhibáján kívül kerül olyan 
helyzetbe, hogy segítségre szorul. A társa-
dalom felelőssége sokkal nagyobb annál, 
mint amit manapság hivatalosan is sugall-
nak. Felelősek vagyunk egymásért. A mos-
tani gazdasági helyzetben bárki kerülhet 
egyik napról a másikra a munkanélküliek 
közé. 

- Az önkormányzat művelődési intézmé-
nyeinek irányításában változás történt. A 
tisztánlátás érdekében kérlek, adj tájékozta-
tást: miként működnek a jövőben? 

- Az év elején törvényi előírások alapján 
megváltozott az önkormányzatok gazdálko-
dási rendje. Több új önálló költségvetési 
hely jött létre, mivel a szóban forgó intéz-
mény volt az önkormányzat legkisebb önál-
ló intézménye. A testület úgy látta jónak, 
hogy megszünteti az intézmény önállóságát, 
és az „önkormányzat” néven újonnan létre-
jött szervezethez csatolja. Ezzel a szerkezeti 
átalakítással egyszerűbbé vált az intézmény 
gazdálkodása és könyvelése. 

- Milyen előnyös változás következhet 
ebből a településre nézve? 

- Nem tudom. Nagyon nehéz manapság 
akár egy hónapra előre is tervezni, vagy 
megjósolni egy-egy intézkedés hatását, mert 
a törvényi háttér olyan gyorsan változik.    
Most így láttuk helyesnek, remélem, az idő 
igazolja a döntés helyességét. 

- Csalódott voltam, hogy Tápiószele 
nem kapcsolódott be az országos nagy sze-
métszedési akcióba. („TE-SZEDD!”) Pedig 
jó alkalom lett volna a környezet iránt kö-
zömbös vagy lelkiismeretlen polgártársak 
figyelmét felhívni, hogy a köztisztaságért 
minden szelei egyaránt felelős. 

- A felelősség kérdésével egyet értek, de 
magam nem tulajdonítok nagy jelentőséget 
az ilyen akcióknak. Pótcselekvésnek tartom. 
Különben, Edit néni, te magad is igazolha-
tod, ezeken az akciókon a mi településün-
kön mindig ugyanazok az emberek vesznek 
részt. Van egy aktív mag, akik megmozdul-
nak minden hívó szóra. Ezért őket tisztelet 
illeti. Az ő figyelmüket nem kell felhívni a 
közös felelősségre, mert így is többet vállal-
nak, mint ami elvárható tőlük.  

- Úgy gondolom, hogy általános megelé-
gedéssel fogadta a lakosság a sportpálya 
előtt kialakított parkolót. A település köz-
pontjában néhány nagy forgalmú boltnál 
azonban gondot okoz a parkolás. Mit tehet 
az önkormányzat annak érdekében, hogy 
javuljon a helyzet? 

- Az előírások szerint az üzlet tulajdono-
sának, illetve üzemeltetőjének kell biztosíta-
nia az üzlet méretével arányos parkolási 
lehetőséget. Van, aki ezt meg tudta oldani, 
de ahol ez nehézségekbe ütközött, ott az 
önkormányzat hozzájárult a közterületi 
parkolók ilyen célú használatához, hogy ne 
legyen akadálya az üzlet megnyitásának. 
Vannak területeink, ahol mód lenne további 
parkolók kialakítására, de az önkormányzat 
anyagi lehetőségei jelenleg igen behatárol-
tak. A probléma megoldására törekedve a 
közeljövőben egyeztetésre fogjuk hívni az 
érintett vállalkozásokat. 

- Van-e arra példa, hogy az üzlet tulajdo-
nosa oldja meg a parkolóhelyek biztosítá-
sát? 

-  Természetesen van, de ezek aránya 
csekély. Van, aki az üzlet fekvése miatt nem 
tudja megoldani, de van, aki a könnyebb 
megoldást, az önkormányzat hozzájárulását 
választja. Ettől nem lesz több a parkoló-
hely. 

- Lennének még kérdéseim, de annak 
reményében másik alkalomra tartogatom, 
hogy ez az interjú olvashatóbb betűmérettel 
kap helyet a Híradóban, mint az előzőek. 
Köszönöm a beszélgetést. Bízom benne, 
hogy a következő alkalommal a 
tápiószeleiek érdekeit szolgáló tervek meg-
valósulásáról tájékoztathatjuk az olvasókat. 

 
Szatmári Imréné 
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Tájékoztatjuk a javítóvizsgára várókat, 
hogy a vizsgák augusztus 27-én (hétfőn) 
9.00 órakor lesznek a Széchenyi úti isko-

lában. 
Az esti gimnáziumi tanulóknak augusztus 
27-én 10.00 órától kezdődik a pótvizsga a 

Széchenyi úti iskolában. 

É R T E S Í T É S 
 

Értesítem a Tisztelt Szülőket a tankönyvellátás rendjéről: 
 
A Magyar Kormány rendelete alapján ingyenes tanköny-
veket biztosítunk a jogszabály hatálya alá tarozóknak. 
Az erre jogosultak az augusztusi családi pótlék, vagy a 
gyermekvédelmi támogatást igazoló szelvényt hozzák ma-
gukkal! 
 
A tankönyvárusítás a Farmosi úti iskola épületében (aula) 
lesz. 
Tisztelettel kérjük a szülőket, hogy a lehetőségekhez mér-
ten augusztus 30-án (csütörtök): 8.00-16.00 óráig a kész-
pénzzel fizetők jöjjenek! 
Az ingyenes tankönyvek osztása: 
augusztus 31-én (péntek): 8.00-16.00 óráig  
szeptember 1-jén (szombat): 8.00-12.00 óráig 
A tankönyvek és munkafüzetek árai a következők: 
A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, a szállításig még 
változhatnak. 

Osztály 
Tankönyvek és munka- 

füzetek ára 
1. évf. 10.520 Ft 
2. évf. 7.745 Ft 

3.a, c évf. 12.440 Ft 
3. b évf. 12.340 Ft 

4. évf. angol 15.145 Ft 
5. évf. angol 14.760 Ft 
5. évf. német 13.300 Ft 
6. évf. angol 12.350 Ft 
7. évf. angol 16.045 Ft 
7. évf. német 15.735 Ft 
8. évf. angol 14.055 Ft 

A tanévnyitót a Farmosi úti iskola udvarán tartjuk szeptem-
ber 1-jén (szombat) 17.00 órakor. 
(Első tanítási nap szeptember 03.) 
A tanulók az első tanítási napon kapják meg az ingyenes füzet-
csomagokat! 

Kácsorné György Gabriella 
   igazgató 

Érettségizzen 
Tápiószelén! 

A Budakalász Gimnázium Tápiószele Tag-
intézménye a 2012/2013-as tanévre felvételt 
hirdet esti tagozatára, minden 16. életévét 
betöltött fiatal és felnőtt részére, 9., 10., 
11., 12. évfolyamra. Az esti tagozaton heti 
két alkalommal 15 órától 20.15-ig folyik az 
oktatás. A tanulók diákigazolvány igénylésre 
jogosultak, továbbá családi pótlék jár a tanu-
ló 20. évének betöltéséig. 
Beiratkozás ideje:  
2012. augusztus 21., 22., 23.  
 délután 14.00 órától – 19.00 óráig. 
2012. augusztus 27-től – 31-ig  
 14.00 órától – 19.00 óráig. 
A beiratkozás helye: Blaskovich János  
Általános Iskola Tápiószele, Széchenyi u. 20., 
az iskola titkárságán. 
További információ a képzésről: 
 06/30/816-4986 

Kácsorné György Gabriella 
Tagintézmény-vezető 

Elballagtak végzőseink… 
Kiváltságosan szép, de nehéz és különlegesen felelős hivatás a peda-
gógusé. Ott áll az élet mindig tiszta forrásánál, s gyönyörködhet a 
gyerekek romlatlan szépségében. Bármilyen sok rosszat lát is a felnőt-
tek világában, mindig új reményt ébreszthet benne az, hogy a gyere-
kek okosabb, megfontoltabb, igazabb felnőttek lesznek a szüleik nem-
zedékénél. Búcsúzunk tőletek kedves diákok! Köszönjük az együtt 
töltött éveket! Köszönjük azt a sok-sok kedves emléket, amelyet ma-
gatok mögött hagytatok, színesítettétek, vidámmá, gazdaggá, feledhe-
tetlenné tettétek az itt eltöltött nyolc esztendőt! Ti se feledjétek: 

„A búcsúzónak minden emlék drága, 
egy száraz lomb, egy moha, egy kis kavics, 

hogy emlékezzék a távolban is 
a helyre, melyre visszavonja vágya, 

tanú lesz az érzéseiről halálig, 
s egy semmi így legdrágább kinccsé válik.” 
 „A végtelenhez mérve semmi sem tökéletes, 

az ember nyughatatlanul mégis mindig keres, 
az örökös vándorút véget soha nem ér, 
s ha nincsen gyökerünk – elvisz a szél.” 

 
Díjazottunk 

Hagyományainkat követve a tanév végén az 
idén is átadtuk iskolánk legnagyobb  fokú 
elismerését a „Nebuló”-díjat. A feltétele a 
díjnak, hogy nyolc éven át kitűnő tanuló 
legyen a díjazott, versenyeken eredménye-
sen szerepeljen, közösségi munkája és ma-
gatartása legyen példamutató. A díj két rész-
ből áll, egy serlegből és az „Építsünk isko-
lát” Alapítvány pénzbeli támogatásából. 
Ebben az évben a kuratórium egyöntetű tá-
mogatásával ezt Sipos Csilla 8.b osztályos 
tanuló érdemelte ki. A második elismerés - a 
helyi „Erdélyi magyarok klubja” könyv 
felajánlása - annak a diáknak adható, aki ebben az évben történelem 
tantárgyból a legérdeklődőbb és eredményeket felmutató volt. Szintén 
Sipos Csilla 8.b osztályos tanulónk tett eleget ezen kiírásnak. Gratu-
lálunk neki és példaként állítjuk őt itt maradó tanulóink elé. 

Récsi Lászlóné  
  igazgatóhelyettes 

Sipos Csilla  
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ISKOLAI HÍREK 

Bizonyára sokan elgondolkodtak már azon, milyen hatása, ereje 
van a szónak. Okozhatunk vele örömet, bánatot, simogathatunk vagy 
jóvátehetetlenül sérthetünk vele. 

Több mint ezer éve alkalmazzuk, alakítjuk, csiszoljuk magyar 
szavainkat, és így nevezzük kedvesen: édes anyanyelv… meg azt is 
mondjuk: anyaföld, anyatermészet, de úgy sohasem, hogy apanyelv, 
apaföld, apatermészet. Így furcsán, szokatlanul hangzik. Miért is? 
Mert az „édes anyanyelv” szókapcsolatban benne van egész népünk 
évszázados tapasztalata, filozófiája, biológiai törvényszerűsége. 
Tudjuk miért; tudjuk mit jelent az esendő, gyámoltalan kis újszülött-
nek az édesanya. Ezért aztán évek hosszú sora óta legalább egy év-
ben egyszer köszöntjük és ünnepeljük az anyákat, nagymamákat – 
szeretettel és megérdemelten. 

De hányszor hallottuk már olykor tréfálkozva vagy komolyan is: 
Miért nincs apák napja? A kérdés bizony jogos. Apa nélkül nincs 
családalapítás, és ki ne tudná, mennyire fontos az apa szerepe felada-
ta. Velük teljes a család, az élet. 

Ezért volt kedves és megható ez év június 18-án a tápiószelei 
nyugdíjasok új kezdeményezése: az apák napja. Több mint egy 
órás műsorukat sokan figyelték érdeklődve, olykor meghatódva, 
kicsit könnybe lábadt szemekkel. Sok szép, bensőséges vers, novel-
la, regényrészlet szólt az apákról, nagyapákról, apa-gyermek szoros 
kapcsolatáról – bizonyítva, hogy az apai lélek is tud mélyen szeretni, 
félteni, gondoskodni… a gyermeknek az édesapa épp olyan fontos, 
mint az édesanyja. 

A hosszú életúton már sokat tapasztalt apák, nagyapák és nagy-
mamák adták elő műsoraikat átélve, jó ízléssel, gondosan megfor-
máltan. Tartalmas, szép délutánt töltöttek el együtt a klub tagjai. 
(Megjegyzés: Az irodalmi műveket Bajkóné Julika, Borosné Ancika, 
Boros István, Hegedűsné Marika, Szabóné Ilonka, Szatmári Imre, 
Terékné Erzsike, Ultmanné Erzsike, Vizáverné Erzsike és Raffael 
Gergő tanuló adták elő. Bartal Sándor és Paterica József dalokkal, a 
tánccsoport szirtaki bemutatásával lépett színpadra.) 

Köszönjük meg hát a felkészülést, Szatmáriné Editkének az ötle-
tet, a szervezést, és bízzunk abban is, hogy az apák napja 
Tápiószelén újabb hagyománnyá válik. 

Mert bizony úgy igaz, ahogyan írásom címe is sugallja: hullongó 
tollak volnánk mi nők magunkban, de az édesapákkal együtt szár-
nyak lettünk – velük egész a család. 

Végül ide kívánkozik még egy gondolat: a tudomány cáfolhatat-
lanul bizonyította, hogy ha az édesapa pár percre magához ölelheti 
gyermekét, oldódik a benne felgyűlt feszültség, megszűnik az ide-
gesség, a fásultság, normális lesz a vérnyomás, a szívdobogás. Ad-
juk hát nyugodtan oda az apák kezébe gyermekeinket, kedves anyu-
kák, hogy pár évvel ők is hosszabb életűek legyenek e földön. Mi, 
szeleiek pedig honosítsuk meg a ma még szokatlan jelzős szószerke-
zetet: apák napja. 

Mecsekiné Boóm Ildikó 
ny. tanárnő 

KÉT SZÁRNY 

Országos angol  
levelezőverseny eredményei 

 
Csatangolók, Globetrotter  

Idén hét vállalkozó szellemű diákkal egy új 
országos angol levelezőversenyre neveztünk be, 
melynek keretén belül tanulóink négy angol 
nyelvű országhoz kapcsolódó országismereti 
feladatokat oldottak meg. A verseny során kép-
zeletbeli utazást tettünk az Amerikai Egyesült 
Államokban, Kanadában, Új-Zélandon és 
Ausztráliában. 
 
A szoros versenyben tanulóink a következő ered-
ményeket érték el: 
 
5-6. évfolyam (282 versenyző közül) 
  24. Gulyás Judit 5.a - 159p/149.5p 
  49. Bozóki Bence 5.b - 159p/144.5p 
100. Ládi Márk 5.c - 159p/130p 
106. Horváth Melinda 5.c - 159p/127.5p 
131. Légrádi Lili 5.b - 159p/108p 
 
7-8. évfolyam (226 versenyző közül) 
  91. Mikhel Máté 7.b - 174p/124.5p 
137. Juhász Martin 7.b - 174p/64p 
 
A felkészítő tanáraik  
Boros Katalin és Tarnai Károly voltak. 
 

Gulyás Gyula 

Matekguru Kárpát-medencei Matematika Csapatverseny országos 
döntőjén a 2.c osztály csapata a XI. helyet szerezte meg. Résztvevők: 
Bedő Máté, Kóré Milán, Sipos Tamás, Terék Péter.  
Felkészítő pedagógus: Pintérné Bontovics Judit 

Táborozni voltunk… 
Mint előző lapszámban írtuk, Erzsébet-tábor pályázat segítségével Vaj-
tára mehetett az iskolából negyven tanuló. Nagyon kedvezményes volt 
az 5000Ft önrész + 5000Ft utazási költség a hat napos üdülésért, és utó-
lag csak annyit mondhatunk, örvendünk, hogy belevágtunk a pályázatba 
és nyertünk, megérte. Ahogy közeledett az indulás mind egyre izgatot-
tabban vártuk. Végül 39 tanuló és a négy kísérő indult július 2-án, hét-
főn az ismeretlenbe. 
Kellemes zöld környezetben a falu szélén a termálstrand szomszédságá-
ban várt az Erzsébet-tábor. Kedvesen fogadtak, mindenki egy-egy kar-
kötőt kapott, melyet hordani kellett a táborban és ezzel lehetett a strand-
ra is bemenni. A tanulók kaptak egy emblémás pólót is. A délutáni vi-
dám strandolás után este bemutatkozás, ismerkedés a többi táborlakóval. 
Még hét csoport volt az ország különböző részéből. Nem unatkoztunk, 
minden napra volt kötelező szervezett közös program is: reggeli torna, 
rendellenőrzés, kézműves tevékenységek, filmvetítések, sportverseny. 
Látogatást tettünk busszal a simontornyai várba – ahol megismertük a 
vár történetét, „felépítettük a várat”- sétáltunk a vár körül, feladatlapot 

Mini-LÜK bajnokság 
Vágány Zoltán, a 2. c osztály tanulója, a mini-
LÜK verseny térségi fordulója után a területi 
döntőn is I. lett.  Hibátlan megoldással jutott 
tovább az országos döntőbe, ahol a X. helyen 
végzett. 
Gratulálunk a szép eredményhez! 

Pintérné Bontovics Judit 
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Országos Utánpótlás 
Bajnokság 

Indulók száma 

Helyezések 
Korosztály 

U11 
60 

U10 
60 

U9 
72 

U8 
71 

Megyei döntő 
Régiódöntő 

Országos elődöntő 
Országos döntő 

1 
1 
2 
5 

1 
1 
2 
5 

1 
1 
1 
3 

1 
2 
2 
7 

oldottunk meg. Kézműves foglalkozások, betűrajzból kirakni 
az „Erzsébet tábor 2012 Vajta” feliratot, táncház, Erzsébet-
vetélkedő, Ki mit tud?, búcsúbuli színesítette a programot. A 
vetélkedőn a szelei csapat első lett, így elhoztuk a fődíjat, 
egy Palota társasjátékot! (A vetélkedőn hét felső és egy alsó 
tagozatos tanuló alkotta a csapatot, így a felsős tanulószoba 
fogja megkapni a társasjátékot.) A tábor vezetősége és a se-
gítők is dicsérték a tápiószelei gyerekeket, nagyon ügyesek 
voltak, jól szerepeltek. Mi is köszönjük, hogy ennyire jó kis 
csapatot vihettünk táborozni. Minden nap strandoltunk is 
legalább egyszer, Letti nénivel sárkányt és lufit hajtogattunk, 
esti „pontvadászatokban”, dinnyeevésben, falunézésben volt 
részünk. Az időjárás is kegyes volt hozzánk, végig hőségria-

dó volt. A napi ötszöri étkezés is bőséges volt. 
Nagyon gyorsan eljött a szombat reggel, a hazautazás, a bú-
csú az új barátoktól azzal az ígérettel, hogy tartják a kapcso-
latot Facebookon. „Jövőre is, remélem, találkozunk!”, 
„Maradjunk még…”- hangzott el. 
A buszon hazafelé a tanulók többsége már minket ostromolt, 
hogy jövőre is pályázzunk, annyira jó volt. Élményekkel 
gazdagodva, kellemesen kikapcsolódva, elfáradva ugrott a 
buszról mindenki a szülei nyakába, és reméljük, még sokáig 
mesélik a kellemes élményeket. Most már valóban elmond-
hatjuk, hogy ez a rövid hét igazi kellemes, élményekben gaz-
dag üdülés, kikapcsolódás volt. 

Kosaras Katalin 

A tanévvel együtt fejeződtek be az Országos Utánpótlás Baj-
nokság küzdelmei. 
Az idén már négy korosztályban indítottunk csapatot. A 
nyolc és kilencévesek szivacskézilabdával, a tíz és tizenegy 
évesek nagypályán bőrlabdával játszották mérkőzéseiket. A 
hosszú sorozat megyei fordulókkal kezdődött, majd a régió 
és az országos elődöntőkkel folytatódott (persze csak azok 
számára, akik eljutottak idáig) és végül a nyolc legjobb csa-
pat kétnapos tornája döntötte el a bajnokság végső sorrend-
jét. 
A döntőt játszó csapatoknak legalább 18-19 mérkőzést kel-
lett megvívnia ehhez. 
Négyből négy 
A bajnokságban induló valamennyi csapatunk – terveinket 
felül múlva – a döntőbe, azaz a legjobb nyolc közé jutott! 
A tavasz folyamán, a különböző tornákon elért eredmények 
már sejteni engedték, hogy valami nagy-nagy dolog van ké-
szülőben. Nos, a bajnokság kezdetén álmodni sem gondol-
tunk ekkora sikerről. 
Hosszú út vezetett idáig: 
Csapatainkkal az év során 150 meccset hagytunk magunk 
mögött. 
A mérkőzéseinket 59 játéknapon játszottuk le. 51 alkalom-
mal utaztunk. Hétszer vettünk részt többnapos rendezvényen. 
Háromszor volt hazai rendezvényünk.(az Euro-Novex torná-
ra még Szombathelyről is eljöttek) Három versenyrendszer-
ben szerepeltünk. (Bp. bajnokság Diákolimpia, Magyar baj-
nokság) Öt országos szintű tornán vettünk részt, több csapat-
tal is. 
Persze e mellett az edzésekről sem feledkeztünk meg. Heti 4-
4 alkalommal, egymást követően edzettek, külön a bőrlabdás 
és külön a szivacsos lányok. 
A gyerekek a feladatokat egész évben, nagy lelkesedéssel, 
odaadással végezték. 
Kiemelkedő szorgalmukat, hozzáállásukat igazolja a bajnok-
ságban elért eredményeik. 

A bajnokságban lejátszott mérkőzések: 
Csapat  Mérk. Gy D V    Gólok  
U11  19 16 1 2 350:147 
U10  19 15 - 4 401:178 
U9  19 17 - 2 457:159 
U8  18 12 - 6 320:231 

LEÁNY KÉZILABDA 
Néhány szó a csapatainkról: 
 Bőrlabdások: 
 U11 (2000) Ez a csapat kiválóan védekezik és 
hatalmas tartással, mentális erővel bír. A szeghalmi döntő-
ben való nagyszerű játéka, szereplése (5. hely) pedig bebi-
zonyította, hogy korosztályában bármely csapattal szemben 
győzelmi eséllyel léphet fel. 
 U10 (2001) A szivacskézilabdában elért két negye-
dik helyet az idén bőrlabdában egy 5. hely követte. Titkon 
dobogót reméltünk. Sajnos csak a döntő második napján 
mutattuk meg, hogy valójában mire vagyunk képesek. 
 A debreceni döntő gólkirálynője, a szeleiek tehetsége, Far-
kas Szimonetta lett. 
 Szivacsosok: 
 U9 (2002)  Ők szerezték meg Tápiószelének az 
első bajnoki érmet.(3. hely) 
A lányok hatalmas küzdeni tudása meghozta a várva várt 
sikert. Büszkén és boldogan vehettük át a megérdemelt 
díjakat. 
A gyöngyösi döntő legjobb játékosának, a mi lányunkat, 
Jónás Alexandrát választották. 
 U8 (2003) Az egyik legkellemesebb meglepetést 
okozták azzal, hogy a döntőbe kerültek. A veszprémi döntő 
7. helye nagyon-nagyon szép eredmény. 
Az utánpótlás bajnokságot nyolc korosztályban (8 évestől 
16 évesig) rendezték meg. 
Összesen 33 egyesületnek sikerült képviseltetnie magát a 
64 döntős helyre. 
Mi négy évfolyamban szerepeltünk és ezzel a statisztikák 
szerint a nyolc leány korosztály összesítése alapján, a 3. 
helyen végeztünk, megelőzve hatalmas egyesületeket, nagy 
múltú sportiskolákat. 
 1. FTC   7  
 2. Szombathely 5  
 3. Tápiószele  4 csapattal jutott a döntőbe. 
 
 Az iskolák közül a Blaskovich János Általános Iskola, 
Tápiószele csapata lett a legeredményesebb az országban. 
 Ötéves következetes munka és 28 kislány fényes sikere ez, 
akik nagy-nagy dicsőséget szereztek iskolájuknak és város-
uknak. 
Bizonyítva, hogy kellő elhivatottsággal, összefogással, 
megfelelő feltételek mellett bárhol sikeresek lehetünk. Mára 
már büszkén elmondhatjuk, országosan elismert utánpótlás 
műhely működik Tápiószelén. 
Köszönet ezért, Kácsorné György Gabriella igazgató asz-
szonynak, valamint Bencsik Tündének és Sziráki Károly-
nak, akik az edzések és a versenyeztetés feltételeit biztosí-
tották.  

Kácsor Istvánné  
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Egy köznemesi család életének színterei a 18-20. században 
című kiállítás látható a múzeumban 

A XIV. Blaskovich Napok keretében nyílt meg a történeti fotók 
tárlata, amely során megismerhetjük egy művelt, haladó szellemű 
család életének színhelyeit. Ez azért érdekes, mert a birtokos ne-
messég körébe tartozó família olyan örökséggel gazdagította nem-
zeti emlékezetünket, mint Kincsem, a verhetetlen csodakanca. A 
kiállításnak ezért egyik súlypontja a tápiószentmártoni lakhely, ahol 
már 1728-tól birtokkal, 1817-től és 1825-től kúriákkal rendelkezett 
a Blaskovich família. Ugyancsak e Pest megyei településhez, 
Tápiószentmártonhoz kötődik annak az unikális archeológiai lelet-
nek a feltárása, amit a tápiószelei Blaskovich testvérpár kutatásának 
köszönhetően a MNM tárt fel 1923-ban. Ez a szkíta aranyszarvast.  
 A család első ismert őse, Blaskovich Sámuel 300 éve, 1712-
ben kapott nemességet. Az ebeczki Blaskovich famíliát megalapító 
Sámuel feleségével, Grassalkovich Judittal a Hont megyei 
Deménden telepedett le. Sámuel e településen halálozott el 1736-
ban, felesége 1748-ban. A 18. századi deméndi majd bátorfalusi 
residencionális házról nem rendelkezünk fényképfelvétellel, de 
azokat a 19. századi tápiószentmártoni, kengyeli, 

nagykirályhegyesi, nézsai úrilakokat, fővárosi palotákat, amelyek 
megérték a 20. század elejét, régi képek segítségével megismerhetik 
a látogatók. A tárlat érdekessége, hogy a 21. században álló épüle-
teket (jó vagy romos állapotúak) színes felvételek által is bemutat-
juk. Az életterekkel párhuzamosan az ott élt személyekről is rövid 
ismertetőt nyújtunk. 
 Az ebeczki Blaskovich família egyik ága a 20. század köze-
péig Tápiószentmártonban maradt, másik ága a Csanád megyei 
Királyhegyesen élt, következő ág a Heves megyei Erkről elköltözve 
Nagybányán, majd Tiszaújhelyen telepedett le. Innen, a Felső-Tisza 
vidékéről éppen 100 éve, 1912-ben költöztek a Blaskovich fivérek 
Tápiószelére.  
A tárlat múzeumpedagógiai sarkában interaktív játékok, felvehető 
korhű öltözetek várják a játékos kedvű felnőtteket és fiatalokat. A 
kiállítás érdekessége az a rövid színes némafilm, melyen 
Blaskovich János látható a1966-ban. 
 Kiváló szünidei programnak ajánljuk a nagyszülőknek, 
hogy az unokákkal együtt tekintsék meg a tárlatot. Valószínű so-
kuknak személyes élményük is kötődik a Blaskovich bácsikhoz.  
Információ: 53-380-061, www.blaskovichmuzeum.hu 

KIÁLLÍTÁSRA INVITÁLÓ 
BLASKOVICHOK VILÁGA 

 Fényes estének nevezte a Tápiókultúra.hu online újság szer-
kesztője a tápiószelei múzeum hatodik alkalommal megrendezett 
éjszakai programját. A szervezők és az eddigi visszajelzések alap-
ján elmondhatom, hogy ez valóban sikeresen lezajlott, szerencsére 
az időjárás is jó volt. Az is kedvezően alakult, hogy az iskolai balla-
gás, valamint a fővárosi programok egy héttel korábban voltak.  
 A fellépőket és a műsorszámokat ismét Jónás Jocó mutatta 
be, beszélgetéseivel színesítette a múzeumi programot. A műsorok 
között számos attrakció várta a látogatókat, így a tápiószecsői 
Uhareczky Pálné tűzzománc képeiből és ékszereiből rendezett tár-
lat, a múzeum alapításának 60. évfordulójára hirdetett Blaskovich-
rajzpályázat alkotásainak bemutatója. A kézműves foglakozáson 
Terék Nikolett papírsárkányait még a felnőttek is szívesen hajtogat-
ták. A gyerekek körében ismét nagy sikert aratott az arcfestés, de a 
múzeumi tárgyakról készített varázs- és kockakirakók, forgatók, 
satírozók is érdekes elfoglaltságot jelentettek 
 A műsorok sorát a farmosi KOVÁCS PÁL ÚT-TÖRŐ ZE-
NEKAR indította. A népszerű dallamokat játszó, két éve újra össze-
állt felnőtt zenekart Lestákné Czerócki Judit dirigálta. Katonáné 
Barna Zsuzsanna írta és rendezte A per című darabot, amit a 
Tápiószelei Színjátszó Társulat előadásában láthattunk.  

 A múzeum állandó kiállításának megtekintésére ezúttal is 
nagy igény mutatkozott. Fiatalok vállalták, hogy a tárlatvezető szö-
veget megtanulva, korhű ruhákba öltözötten bemutatják az állandó 
kiállítást. Az „idősebb” fiatalok Balajti Anita, Boros Gabriella, 
Hornyák Zsanett, Trangucz Gábor mellett idén a Blaskovich-

díjasok is közreműködtek. Palásti Lia, a tavalyi és Sípos Csilla, az 
idei Blaskovich-díjas mellett Marton Lilla vállalta egy-egy szoba 
ismertetését. Ugyancsak tápiószelei fiatalemberek munkáját dicsér-
te a kúria falára vetített fényjáték A Luma Beamerz csoport tagjai, 
Nagy Tamás és Füle Gábor varázslatos látványához Valasek Gábor 
és Dömők Árpád komponált zenét. 

 A tápiószelei múzeumok éjszakájának idén is neves sztárvendé-
ge volt. Détár Enikő - Rékasi Károly színészházaspár irodalmi, 
zenés produkciója igazi színházi élményt nyújtott. Különleges volt 
a tűzzsonglőrök akrobatikus produkciója, valamint a 25 éves Kóka 
Néptáncegyüttes fergeteges műsora. Sikerrel vezettünk be két új 
programot, a múzeumkerti „kincskeresést” és műveltségi kvízt, 
amiket zsákbamacskával jutalmaztunk. 
 A büfét ismét a Trafó Étterem szolgáltatta, a színpadot a 
Ganz Ász Kft támogatásával kaptuk.  A fény- és hangtechnikát 
Szikra József, a villanyszerelési munkát Varga József, az esemény-
rögzítést Gócsa Fotó Kft végezte, a virágokat Vágány Sándorné, a 
bort Józsa László biztosította.  A tűzre a tápiószelei önkéntes tűzol-
tók, a rendre a polgárőrök vigyáztak. A rendezvény szervezői és 
lebonyolítói a tápiószelei múzeum munkatársai és múzeumbaráti 
kör tagjai voltak, mintegy 40 fős csapat. 
Köszönöm minden fellépő, közreműködő részvételét a szervezés-
ben és lebonyolításban.  

Gócsáné Móró Csilla  
Rendezvényünk az Új Magyarország Vidékfejlesztési program 
Leader pályázatának támogatásával valósult meg. 

IDÉN IS VOLT MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 

Tápiószele Város Önkormányzata családja körében köszöntötte 90. 
születésnapja alkalmából Barna Józsefnét, Nusika nénit.  
Mi is kívánunk neki jó egészséget és örömteli életet! 

 
Szerkesztőbizottság 
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ELŐADÁS A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPOK  ALKALMÁBÓL 
 
A tápiószelei múzeum és múzeumbaráti kör szeretettel vár minden érdeklődőt 2012. szeptember 14-én, 
pénteken 17 órára a múzeumba BASA LÁSZLÓ nagykátai tanár-helytörténeti kutató  Keglevichek a ma-
gyar történelemben és a Tápió mentén című előadására. 
A rendezvény ingyenes. 

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY  
 A Blaskovich Múzeum Baráti Köre ez évben másodszor invitálja a zenekedvelőket egy különleges 
hangversenyre. Májusban a Tápió mente népzenéje című CD bemutatója volt egyszeri és egyedi alkalom 
arra, hogy a gyűjtést végző Terék József és zenész barátai, illetve a tápiómenti közreműködők együtt fellép-
jenek.  
 Szeptemberben a tápiószelei római katolikus templomban szervezünk olyan zenei műsort, ami még 
nem volt településünkön. A zenei élményt tápiósági énekesekkel kiegészülve a nagykátai Cantata Domino 
kórus (vezetője Szokolics Zsoltné, Molnár Krisztina Szelén végezte az általános iskolát), Pestiné Nagy Ju-
dit a tápiósági r. k. templom kántorának orgona műsora szolgáltatja. 
 A hangverseny célja a zenei élmény mellett közérdekű, mivel bevétele a múzeumlapító Blaskovich 
testvérpár szobrának elkészítését szolgálja.  
 Blaskovich György és János személyét nemcsak mély vallásossága kötötte a római katolikus egyház-
hoz, hanem értékteremtő tevékenységük. Még napjainkban is a Farmosi úti temető ékessége a platánfákkal 
körbevett családi sírkerttel szemben álló sziklabarlang, a lurdes-i grotta, amit 1933-ban édesanyjuk halálá-
nak emlékére emeltek. 1935-ben ők készíttették azt az 52 kg-os mívesen díszített temetői harangot, amit 
sajnos 2004 februárjában elloptak. Ekkor összetörték a barlang üvegét és a Szűz Mária szobra is megsérült. 
A múzeumbaráti kör helyreállítatta a szobrot és a barlangot törhetetlen plexivel látta el. Múzeumi egyesüle-
tünk segítette az új lélekharang megvalósítását is. Ezúttal a Blaskovich fivérek emlékét megörökítő zsáner 
szobor elkészítéséhez kérünk segítséget. Ennek támogatására invitáljuk Tápiószele római katolikus, refor-
mátus és evangélikus lakosságát, civil szervezetinek tagjait. Rendezvényünkön a részvétel ingyenes, de kér-
jük, hogy egy belépőjegy árával támogassák e nemes célt. 

A múzeumbaráti kör vezetősége 

A Blaskovich Múzeum új, ismeretszerző, alkotó és játékos programot kínál az 1-2. osztályba lépő gyer-
mekek számára. Havonta 1, összesen 6 alkalommal szombati napokon, délután 14:30-16:30-ig foglalkozá-
sokat szervezünk e korosztály számára a múzeumban. A kiállítás megismerésén kívül kézműves tevékeny-
ség, játék várja a programra jelentkező gyermekeket. 
Célunk, hogy érdeklődő, múzeumba szívesen járó tanulókká váljanak. A múzeum kincseinek, műalkotása-
inak megismerése, a kreatív kézművesség és játék maradandó élményt nyújtson a gyermekeknek, miköz-
ben fejlődik kézügyességük, figyelmük és kommunikációs képességük. 
A foglalkozásokra 6 alkalomra szóló bérletet lehet megvásárolni, melynek ára: 3600 Ft. Felnőtt kísérő be-
lépése díjtalan. Az ár tartalmazza az anyagköltséget is, az elkészített tárgyakat a gyermekek hazavihetik. 
Az első három foglalkozás ideje:  szeptember 29. 
 október 27. 
 november 24. 
A további foglalkozások március, április, május hónapokban lesznek megtartva. 
Az első három alkalomra legkésőbb szeptember 20-ig lehet befizetni, melynek díja 1800 Ft. 
 

Kedves Gyerekek! Szeretettel várunk benneteket! 
 

Pestiné Nagy Judit 
múzeumpedagógus 

MÚZEUMI ÉS MÚZEUMBARÁTI KÖRI PROGRAMOK 

Kreatív Műhely a Múzeumban 
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T piószeleá
Az „ÖKOVÍZ” Kft., az al bbi á – 2012. II. félévre 
vonatkozó – ütemtervének közzétételével t jékoztatja a á
Tisztelt T piószeleiá ü ágyfeleit, a települési szil rd 
hulladék kezelésére vonatkoz ó hulladékkezelési 
közszolg ltat s ell t s ról.á á á á á

1. Rendszeres hulladék begy jtés és sz llít s ű á á
tudnivalói:

A települési szil rd hulladék rendszeres á – heti 1 
alkalommal történ  ő – begy jtése és elsz llít sa 2012. ű á á
évben is v ltozatlan munkarend szerint történik! Ez azt á
jelenti, hogy amennyiben a hulladékgy jtés napjaű

 

ünnepnapra esik, abban az esetben is helyezze ki 
gy jt edényétű ő , mert a j rat a szok sos rendnek á á
megfelel en sz llítja el a hulladékot. ő á

 

A kommun lis hulladékot reggel 7 ór ig á á
szíveskedjenek kihelyezni,

 
mert

 
a 

hulladékgy jt  gépj rm  elhalad sa ű ő á ű á
ut n kiheá lyezett kommun lis hulladékot á
T rsas gunk m r tudja elsz llítani!á á á á

 

A rendszeresített hulladékgy jt  edényzet ű ő
(kuka) rtartalm t alkalomszer en ű á ű

meghaladó, kommun lisá többlethulladékot 
T rsas gunk á á kiz rólagá a gy jt edény mellé kihelyezett, ű ő
„ÖKOVÍZ” emblém vaá l jelzett FEHÉR szín  ű
m anyag zs kban sz llítja el! ű á á
A jelzett fehér szín  m anyag zs kok az al bbű ű á á i helyen 
v s rolhatóak meg á á 470 Ft+Áfa/db egység ron.á

Üzlet neve Üzlet címe
M szaki üzlet ű - Búz s Endre á

egyéni v llalkozóá
T piószele, Kossuth L. uá . 15.

M s Közszolg ltató ltal kiadott illetve egyéb m s szín  á á á á ű
és „ÖKOVÍZ” embléma nélküli zs kbaná kihelyezett 
kommun lis á többlethulladékot, T rsas gunk á á nem
sz llítja el!á
A hulladékkezelési közszolg ltat s keretében az á á
al bbi hulladékokat T rsas gunk á á á nem sz llítja el:á

‐ veszélyes hulladék (festékes, vegyszeres 
csomagolóanyagok, használt süt zsiradék, olaj, ő
izzók, fénycsövek, szárelem, akkumulátor, állati 
tetem) 

 
‐ fert z  és undort kelt  anyagokő ő ő

 
‐ építési-bontási törmelék

 

‐ elektronikai hulladékok

 

‐ gumiabroncs

 

2. Lomtalanít s tudnivalói:á
A lom az a darabos h ztart si hulladék, mely mérete á á
miatt nem fér a közszolg ltat shoz rendszeresített á á
hulladékgy jt  edénybe (kuk ba) (pl. berendezési ű ő á
t rgyak, bútorok, textíli k stb.)á á
Az év sor n T rsas gunk még egy alkalommal, sszel á á á ő
tervez lomtalanítási akciót, melynek ideje:

A lomtalanít s id pontj ról és feltételeir l, az akció el tt á ő á ő ő
ismételten t jékoztatjuk Tisztelt gyfeleinket.á ü

T rsas gunk, a á á lomtalanít s á
keretében az al bbi hulladékokat á nem 
sz llítja el:á

‐ veszélyes hulladék (festékes, 
vegyszeres csomagolóanyagok, használt 
süt zsiradék, olaj, izzók, fénycsövek, ő
szárelem, akkumulátor, állati tetem) 

 

‐ fert z  és undort kelt  anyagokő ő ő

 

‐ építési-bontási

 

törmelék

 

‐ elektronikai hulladékok

 

‐ gumiabroncsok autó-

 

és gépalkatrészek

 

‐ gázt zhely, kályha és egyéb nagyméret  fémtárgyű ű

 

‐ zöldhulladék

 

3. Ü ágyintézéssel kapcsolatos inform ciók:

A 30 napn l hosszabb ideig lakatlan ingatlan esetén á
kérjük a hulladéksz llít s írá á ás ő á ában történ  lemond s t a 
szünetelés kezd  id pontja el tt, ellenkez  esetben a ő ő ő ő
ki llított sz ml k megfizetését l nem tudunk eltekinteni.á á á ő

Tulajdonos v ltoz s esetén a v ltoz s tényét á á á á – a 
kor bbi és új tulajdonosnak egyetemlegesen á – 15 
napon belül az „ÖKOVÍZ” Kft. ügyfélszolg lat nak kell á á
bejelentenie személyesen vagy ír sban az al bbi á á
elérhet ségeken.ő

Amennyiben ír sban keres meg á
bennünket kérjük, telefonsz m t a á á
gyorsabb ügyintézés érdekében 
szíveskedjen megadni!  

Ügyfélszolg latunk elérhet ségeiá ő :  
Cím:
2700 Cegléd, Szolnoki út 6. sz.
Postacím:
2700 Cegléd, Pesti út 65. sz.
Telefon: 06 53/500-152 vagy 06 53/500-153 
Fax: 06 53/ 318-589
E-mail: ugyfelszolgalat@okoviz.hu

 Ügyfélszolg lati irod nk nyitva tará á t si ideje:á

 Hétf :ő 8.00-20.00-ig 
Kedd: 8.00-15.00-ig
Szerda: 8.00-15.00-ig
Csütörtök: 8.00-15.00-ig
Péntek: Szünnap 

Egyéb inform ciókkal kapcsolatban keresse á
honlapunkat: www.okoviz.hu

Ő ászi lomtalanít s: október 11K
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Köszönetnyilvánítás 
a Tápiószelei Önkéntes Tűzoltó Egye-

sület tagjainak 
 

Köszönet a tűzoltó egyesület tagjai-
nak 2012. június 19-én délután a vá-
sártéren, lakóházak közelségében, égő 
tűz oltásában a hivatásos tűzoltók 
melletti közreműködésükért. És kö-
szönet azoknak a családoknak is, akik 
támogatják őket áldozatos, önkéntes 
munkájukban! 
 

Tóth Julianna 
Tápiószele 

Farmosi út 41. 

2 perc alatt érkezett a se-
gítség  
A szomszédok jelezték a 
rendőrség ügyeletére 2012. 
július 10-én, hogy 
Tápiószele egyik utcájában 
segítségért kiált valaki. A 
Tápiószelei Rendőrőrs jár-
őrei 2 perc alatt a helyszínre 
érkeztek, ahol kiderült, 
hogy egy 84 éves nő még 
előző este rosszul lett, el-
esett és azóta mozgásképte-
lenül fekszik a földön. A 
belülről bezárt ajtót az 
egyenruhások felfeszítették, 
és haladéktalanul mentőt 
hívtak az idős nőhöz. 
 
Köszönjük az állampolgári 
segítséget, kérjük, hogy 
hasonló esetben hívják bi-
zalommal hatóságunkat! 

Nagykátai Rk  

Tisztelt Tápiószelei lakosság! 
 

Értesítjük Önöket, hogy 2012.08.20-án 17 órától a Jobbik Magyarországért  
Mozgalom Tápiószelei szervezete  

Székely-Magyar rovásírásos helység névtábla avatást tart. 
Helyszín: Tápiószele, Pesti út (az üdvözlő tábla mögött). 

Beszédet mond: Murányi Levente Jobbik Magyarországért Mozgalom alelnöke, 
országgyűlési képviselő. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Tisztelettel: a Jobbik Magyarországért Mozgalom Tápiószelei szervezete! 

ALBÉRLET KIADÓ! 
 
Györgyei úton lévő négylakásos, 
kertes társasház két földszinti – 
két és háromszobás – lakása 

hosszabb időre, igényes bérlők 
részére szeptember 01-jétől kiadó. 

 
Érd.: 30/266-8575 

ELADÓ  
a város központjához közel, a 
Kossuth Lajos út 22. számmal 

szemben fekvő, külter. 0243/16 
hrszámú, 3082 m2 területű ingat-
lan. (A beépítése megoldható. A 
telek végében, az út baloldalán 
már van ház.) Érdeklődni a 06 
30 465 6731 telefonon lehet. 

Ezt a feliratot lehetett olvasni azon a transzparensen, ami a Népkert színpadát díszítette augusztus 4-e dél-
utánján. 

Az idén második alkalommal megszervezett táboroztatásra  négy nevelő kíséretében 42 kisgyermek érkezett 
az erdélyi Parajd és Gyergyószárhegy árvaházaiból Tápiószelére. A gyerekek szelei és ceglédi családoknál voltak 
elszállásolva. Étkeztetésükről önfeláldozó segítők gondoskodtak, az étel adakozásokból és önkormányzati támo-
gatásból került az asztalra.  Az itt tartózkodás alatt foglalkozásokon vettek részt és ellátogattak a ceglédi fürdőbe, 
az abonyi vadasparkba, valamint a Kincsem Lovasparkba is. A táborban részt vett még 11 tápiószelei kisgyermek 
is, akiknek más lehetőségük nem volt egy kis nyaralásra, valamint azok a gyerekek, ahol a vendégek el voltak 
szállásolva. Így naponta közel 50 főre készült az ebéd Jucó néni kondérjában, szombaton pedig, amikor a 
„ceglédiek” is itt voltak több mint százan kanalazták a gulyást a Népkert fái alatt. 

Köszönet illeti a befogadó családokat és a helyi szervezőket: Magyariné Birta Magdikát aki a programszer-
vezésben és Czakóné Julikát, aki az anyagiak előteremtésében jeleskedett. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki 
bármilyen formában támogatta a programokat. 

A vendégek augusztus 8-án utaztak haza. 
Dömők József 

TÁBOR, HATÁROK NÉLKÜL 
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ARANYÉR-LÉZERSEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS 
 

CEGLÉD, BAJCSY-ZSILINSZKY TÉR 3/A, az ORVOSI 
RENDELŐBEN 

(A Felszegi úti gyógyszertár mellett) 
minden csütörtökön 13.00-15.00-ig 

DR BORBÁS JÓZSEF 
sebész főorvos 

ARANYEREK műtét nélküli végleges, fájdalommentes  
ellátása, végbélrákszűréssel 

LÉZERES kisműtétek (anyajegyek, szemölcsök, vírusos 
növedékek, szövettannal, benőttköröm) 

VISSZEREK injekciós ellátása 
Tel.: 20/9-689-589 
 www.drborbasj.hu  

Ügyvédi félfogadás 
  
Dr. Kása Gábor ügyvéd 2760 Nagykáta, Szabadság 
tér 7. sz.  minden héten csütörtökön 17 és 19 óra kö-
zött tart kihelyezett ügyvédi félfogadást Tápiószelén, 

a Simonffy Kálmán Művelődési Házban. 
Telefon: 06/29-441-248 vagy mobilszám:  

06-20-9- 563 -480. 
  

Megnyílt 
a 

Csiga-Biga TURI és bizományi! 
 

Minőségi használt felnőtt-és gyermekruhák, 
 gyermekholmik boltja! 

 
Falusiné Szabó Anita 

Tápiószele, Temető út 24. 
 

Nyitva tartás: hétfő – péntek 8:00 – 17:00-ig 
             szombat 8:00 – 15:00-ig 
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GÓLYAHÍR 
„Azért mert szerettek, jöttem e világra, 

S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.” 
 
Június hónapban születtek: 
Bezzeg Ádám Lányi Terézia és 
 Bezzeg Tibor fia 
 
Július hónapban születtek: 
Jónás Szilárd Farkas Andrea és 
 Jónás Roland fia 
 

Hosszú életet és nagyon sok boldogságot kívánunk  
az újszülötteknek és szüleiknek! 

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

Juhász Gyula 
 
Április hónapban elhunytak: 
Stemmer Lászlóné született: Császár Ilona élt: 66 évet 
 
Június hónapban elhunytak: 
Borsik Pálné született: Kakas Piroska élt: 72 évet 
Jónás Sándorné született: Háfra Borbála Vilma élt: 86 évet 
özv. Huzsvár Pálné született: Kulcsár Mária élt: 83 évet 
Kis József élt: 56 évet 
 
Július hónapban elhunytak: 
Sáfár Lászlóné született: Ujházi Terézia élt: 65 évet 
Tóth Lajos István élt: 51 évet 
Kiss László élt: 64 évet 
Marton Attila élt: 37 évet 
Horváth József (Numar, Hornál – Belgium) élt: 74 évet 
 

Emléküket megőrizzük! 

Ezúton tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, 
valamint volt osztálytársaival, hogy szeretett testvérem 
Stemmer Lászlóné született: Császár Ilona 2012 húsvét 
hétfőjén életének 66. évében hosszú szenvedés után el-
hagyta e földi világot. 

Acsádi Sándorné (Császár Veronika) és családja 

SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY 
A beküldött írások változtatásának jogát – terjedelmi okokból fenntartja a szerkesztőség. 

A képeket .jpg formátumban kérjük külön csatolva beküldeni.  

E-mail: ujsag@tapioszele.hu Tel.: 06 53 380 034 
LAPZÁRTA: szeptember 4. (kedd) 

Lapmegjelenés szeptember közepén várható. 

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, 
akik szeretett, jó feleségem, édesanyánk, nagymamánk, 
testvér: Sáfár Lászlóné, született Ujházi Terézia temetésén 
részt vettek, sírjára a kegyelet virágát helyezték. 
Köszönet Mihucza és Társa dolgozóinak, Pálfalviné 
Bartucz Ilonkának, Bartucz Ilonka néninek lelkiismeretes 
munkájukért. 
Köszönetünket fejezzük ki háziorvosunknak, dr. Papp Gá-
bornak és asszisztenseinek lelkiismeretes munkájukért. 

A gyászoló család 

Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik szeretett 
fiam, Kiss László temetésére oly messzire eljöttek, hogy 
utolsó útjára elkísérjék. Köszönöm osztálytársainak és a 
Mozgáskorlátozottak Klubjának a részvétnyilvánítást és 
mindazoknak, akik eljöttek hozzám, hogy fájdalmamat 
enyhíteni próbálják. 

Özv. Kiss Andrásné 

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, 
akik Hajdú Józsefnét utolsó útjára elkísérték, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek, osztoztak fájdalmunkban. 

A gyászoló család 

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, 
akik szeretett Édesanyánk, Nagymamánk, Dédmamánk: 
özv. Jónás Sándorné, született: Háfra Borbála Vilma teme-
tésén részt vettek, sírjára a kegyelet virágait helyezték. 
Köszönet Mihucza és Társa dolgozóinak, Pálfalviné 
Bartucz Ilonkának lelkiismeretes munkájukért és segítő-
készségükért. 

A gyászoló család 

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik özv. Bodor 
Sándorné, született Szappanos Terézia Veronika temetésén 
megjelentek, sírjára a kegyelet virágait helyezték, és osz-
toztak fájdalmunkban. 
Köszönjük dr. Papp Gábornak és munkatársainak áldoza-
tos munkájukat. Köszönjük Pálfalviné Bartucz Ilona fi-
gyelmes és segítőkész munkáját. 

Gyermekei, unokái, dédunokái 




