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KRÓNIKA 
November 7-én átadásra került a 
szennyvíztelep területe a kivitelezőnek 
(Strabag Rt). A talajszerkezeti és régé-
szeti vizsgálatokhoz a feltáró árok kiépí-
tésre került. A további munkák tavasszal 
várhatók. A csatornaépítési munkákat 
végző Penta Kft. jelezte, hogy csak ta-
vasszal kezd a munkához, az okait külön 
írásban taglalom. 
A Családsegítő Szolgált korábbi fenntar-
tásával kapcsolatosan ülésezett a négy 
település polgármestere. A társulás(ok) 
további sorsa bizonytalan. A tápiószelei 
szolgálatnál felmerült gondok is sürgős 
beavatkozást igényelnek. 
Kistérségi társulásunk további sorsáról 
is folytattak tanácskozást a nagykátai 
járás polgármesterei, jegyzői. 2013. jú-
nius 30-ig dől el véglegesen a társulás 
sorsa. 
November 18-án nagy sikerű retro di-
vatbemutató volt a művelődési házban. 
A 60-as 70-es évek divatja és zenéje 
késztette nosztalgiázásra az érdeklődő-
ket. 

November 21-én Nagykátán polgármes-
terek és iskolaigazgatók jelenlétében 
Katonáné Barna Zsuzsanna tankerületi 
igazgató adott tájékoztatót az iskola álla-
mosításokkal kapcsolatos tennivalókról. 
November 23-án a Dél-Pest megyei 
nyugdíjas klubok vezetői tanácskoztak 
Tápiószelén. Számba vették lehetőségei-
ket, a nyugdíjasokra nehezedő terheket, 
illetve a klubok jövő évi feladatát. 
November 25-én Ady Endrére emlékez-
tek a művelődési házban. Verseiből, 
életútjából kaphattak ízelítőt az érdeklő-
dők. 
November 27-én Szentendre Város 
Önkormányzatának dísztermében az 
érdeklődő sajtó nyilvánossága előtt ke-
rült aláírásra négy település együttműkö-
dési megállapodása, a múzeumok közös 
fenntartásáról. Január 1-jétől a 
Blaskovich Múzeum a szentendrei 
Ferenczy Múzeum tagintézménye lesz. 
November 29-én este érkezett testvér 
településünk csoportja Tápiószelére. 

Meghívásunkra az ifjúsági fúvószenekar 
és a felnőtt színjátszó csoport tagjai is 
eljöttek hozzánk. Négy napos itt tartóz-
kodásuk tovább mélyítette baráti kap-
csolatunkat. A szombat esti koncertjük 
felejthetetlen élményt jelentett minden 
érdeklődőnek. (Képek a hátsó borítón.) 
December 2-án az iskolások betlehemes 
jelenetével kezdődött az adventi készü-
lődés. Megáldásra került településünk 
központjában felállított betlehem. 
Délután a Folton-folt klub munkáiból 
nyílt kiállítás a művelődési házban. Min-
den évben meggyönyörködtetnek ben-
nünket szebbnél szebb alkotásaikkal. 
December 8-án Mikulás váró játszóház-
zal a gyermekek kedvébe jártak a műve-
lődési házban. 
December 9-én Kodály-est keretében 
helyi előadók bevonásával nagy sikerű 
kulturális élménnyel lepte meg az érdek-
lődőket Szatmári Imréné Editke. 

Amióta az emberek közösségi- társadal-
mi rendszerekben élnek, valamilyen 
formában adófizetésre kötelezettek. A 
középkor dézsmája a kilenced, tized 
beszolgáltatása, a pénz elterjedésével az 
„adóforintok” megfizetése adózásunk 
alapja. Az adók kivetéséről és mértéké-
ről a hatalmon lévő kormányzati erő 
dönt az Országgyűlés jóváhagyásával. 
Az országunkban lévő több mint ötven 
féle adóból alig több mint fél tucatot 
határoz meg a törvénykezés, a helyi kö-
zösségekben (településeken) kivethető 
adóként (meghatározva annak mértékét 
is!). Tápiószelén ezen adók közül 2013-
ban építményadó és a kommunális adó 
tekinthető helyi adónak. Az építmény-
adó területén emelkedés történik: 100-
ról 120.-Ft/m2-re nő a raktárak, garázsok 
adója, és 500-ról 600.-Ft/m2 minden más 
ipari, kereskedelmi és szolgáltatási tevé-
kenységre alkalmas helyiségé. (Az adó 
legmagasabb mértéke: 1723-Ft/m2) 
A lakossági kommunális adó 2008-tól 
érvényes 8000.-Ft/éves mértéke jövőre 
sem változik, de az emberek egyre rom-
lóbb körülményeire való tekintettel 70 
évről 65 évre szállította le a képviselő-
testület az egyedül élők adómentességét. 
Figyelembe vettük, hogy általában eb-
ben a korban nőnek az egészségügyi 
kiadások, egyedül élőknek nagy teher a 
rezsi stb. (A kommunális adó legmaga-
sabb mértéke: 26.628.-Ft/év) 
Helyi adónak szoktuk nevezni, bár egyre 

jobban központosított adó az iparűzési 
adó. 
A 2 %-os mértékét veszik alapul az ön-
kormányzatok normatív finanszírozásá-
nál, adóerő képességének meghatározá-
sánál, kiegészítő juttatások mértékénél. 
A képviselő-testület döntésével igazodik 
a kormányzati elvárásokhoz és a 2014-
ben fizetendő adót (a 2013-as gazdasági 
tevékenység után) 2 %-ra igazította ki (a 
jelenlegi 1,75 %-ról). Egyelőre más 
adók bevezetését vagy emelését nem 
tervezzük. 
Az egyelőre szónak itt különösen fontos 
jelentése van. Az önkormányzatok kor-
mányzati nyomás alatt állnak, óriási 
elvonások mellett csak az oktatási fel-
adataik csökkennek. A helyi szóbeszé-
dekkel ellentétben nem tervezzük az 
ingatlanadó bevezetését, és más adókét 
sem. Hogy mit hoz a 2013-as esztendő 
pénzügyi szempontból, azt még nem 
lehet tudni. Nehezebb lesz, mint minden 
korábbi év, az már biztosan látszik. 
2013-ban településünk legnagyobb adó-
zója a CG (eddigi adóbevételeink 70 %-
a tőlük származott) a korábbi iparűzési 
adójának csak a 27 %-át fogja fizetni. 
Ezt a hatalmas csökkenést csak kor-
mányzati segítség igénylésével lehet 
kompenzálni. 
Reméljük, hogy kapunk támogatást. 
Azon leszünk, hogy ebben az instabilnak 
ígérkező 2013-as esztendőben is bizto-
sítsuk a tápiószeleiek 

Tájékoztatás a helyi adókról CSATORNÁZÁS 
Én személy szerint nagyon szerettem 
volna, hogy elkezdődjön a csatorna-
csövek lefektetése a tél kezdetéig tele-
pülésünkön, még ha csak 1-2 km-en is.  
Ez nem történt meg, és ez nem a kivi-
telező hibája. A tápiószelei régió tele-
püléseinek, (Farmos, Újszilvás, 
Tápiógyörgye) közös egyeztetésén 
derült ki, hogy Újszilvás község veze-
tése megtámadta a vízjogi engedélyt, 
amit ennek hatására visszavontak és új 
eljárásra kötelezték a társulást, 
(reméljük, hogy csak Újszilvás terüle-
tére vonatkozóan). A kivitelező a hír 
hatására elállt azon szándékától, hogy 
az ősszel belekezdjen a munkába. Leg-
hamarább márciusban lehet kezdeni a 
munkálatokat, ha csak valaki azt is 
meg nem akadályozza. 
Az már látható, hogy nem lesz problé-
mamentes a kivitelezők munkája. A 
szennyvíztelep helyén megkezdték a 
talajszerkezet feltáró árkok építését. 
„Ismeretlen” tápiószelei lakos már 
panasszal élt a Pest Megyei Kormány-
hivatalnál a munka megakadályozásá-
ra. A Hivatal bekérette a terveket és 
engedélyeket. Húzódik ez az építkezés 
is. (Abban már csak reménykedem, 
hogy az így kiásott árkokban a régé-
szek nem találják meg Attila sírját!) 
Ez a csatornázási projekt annyit szen-
vedett már az elmúlt évtizedben, remé-
lem ezeket az egyéni érdekek vezette 
akadályokat is túléli, és végre a tényle-
ges munkavégzés is megkezdődik. 

 

Kovács Ferenc 
polgármester Kovács Ferenc 

polgármester 
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A helyi adókról – névre, címre szóló értesítés helyett – az 
alábbiak szerint tájékoztatom a lakosságot, illetve Tápiószele 
közigazgatási területén vállalkozási tevékenységet folytató-
kat: 

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet 
módosítása alapján 2013. január 1-jétől mentesül az adózás-
tól a 65. életévét betöltött egyedül élő adóalany a következő 
adóév január 1-jétől kezdődően, írásbeli bejelentése alapján. 

Építményadó évi mértéke 2013. január 1-jétől módosul az 
alábbiak szerint: 

a) garázs, raktár adótárgy esetében 120,- Ft/m2, 
b) az a) pontban meg nem jelölt adótárgy esetében 600,- 

Ft/m2. 

Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 
az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a. 

A magánszemélyek kommunális adója, építmény- és ipar-
űzési adóbevalláshoz szükséges nyomtatványokat a Polgár-
mesteri Hivatal adóigazgatási irodájában rendelkezésükre 
bocsátjuk, illetve a település honlapjáról 
(www.tapioszele.hu) letölthető. A helyi adókkal kapcsolat-
ban 36-53/590-039 telefonszámon várjuk hívásukat, szemé-
lyes ügyintézésre az ügyfélfogadási időben van lehetőség 
(hétfő – szerda – csütörtök). 

 
Pálinkásné Plavecz Margit   Molnárné Sepsi Csilla 
 adóig.főea.     adóig.főea 

Tájékoztatás a helyi adókkal kapcsolatos változásokról 

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 

2012. október 27-én Orbán Viktor miniszterelnök az 
„Önkormányzatok az adósság csapdájában” című ren-
dezvényen bejelentette, hogy az állam az 5000 fő alatti 
települések esetében teljesen, az 5000 fő felettiek ese-
tében sávosan részben átvállalja az önkormányzati kö-
telező feladatok ellátásából keletkezett adósságállo-
mányt. Összefüggésben van ez mindazzal, hogy az ál-
lam hosszú ideje képtelen volt hozzátenni az általa elő-
írt feladatok teljesítéséhez szükséges forrásokat. Az 
önkormányzatok esetében ez előbb vagyonfeléléssel, 
majd eladósodással, végső soron ellehetetlenüléssel 
járt. Mindezt felismerve, - és tekintettel arra is, hogy a 
helyi önkormányzatok az állami élet nélkülözhetetlen 
részegységei – vállalta át a nemzeti kormány ezt a ter-
het, kiegészítve azzal, hogy az eladósodottságot elkerü-
lő helyhatóságokat másként méltányolja. 

Ezzel a gesztussal 1956 önkormányzat szabadul meg 
a nyomasztó tehertől, s kezdhet tiszta lappal a jövendő 
feladatellátáshoz. S miután az állam a helyi önkor-
mányzatok legsúlyosabb terhét, az oktatásellátást is 
átvette, az önkormányzatoknál maradó források az óvo-
dai nevelésre, a településüzemeltetésre és a szociális 
alapszolgáltatások ellátására szűkültek. 

Az önkormányzatok adósságátvállalása fontos lépés a 
kormányzat adósságellenes küzdelmében: elsőként a 
devizahitelesek, vagyis a családok, most a nagyobb 
közösségek, a helyi önkormányzatok menekülnek meg, 
s folyamatosan csökken az eladósodott ország teljes 
adósságállománya is. Mindez úgy, hogy a lakosság 

terhei ne növekedjenek, az adósságrendezés fedezete a 
bankok, multicégek /az eddig külföldre vitt nyereségek/ 
megadóztatása legyen. 

Az önkormányzatok adósságrendezésének fontos 
eseménye volt 2012. december 8-án, amikor Czerván 
György, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára 
tájékoztatta a települések vezetőit a legfontosabb infor-
mációkról és teendőkről. 

ÖNKORMÁNYZATOK AZ ADÓSSÁG CSAPDÁJÁBAN 

Czerván György 
államtitkár,  

országgyűlési képviselő 
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A Tápiószelei Önkormányzati Híradóban fo-
lyamatosan tájékoztatja a lakosságot Kovács Fe-
renc polgármester úr a közéletet, a város fejlődé-
sét érintő kérdésekről. Interjúsorozatomat az a cél 
vezette, hogy a választók akaratából döntési jog-
gal felhatalmazott képviselők véleményét, szere-
pét, felelősségvállalását megismertessem az olva-
sókkal. Kérdéseimre, felvetéseimre adott válaszu-
kat eredeti változatban rögzítettem, nem kíván-
tam vitát generálni, vagy befolyást gyakorolni 
álláspontjuk kialakítására. Interjúalanyaimat rég-
óta jól ismerem, nemcsak közéleti szereplésük 
alapján, hanem magánemberként is. 

Dr. Pap Gábor kivételes helyzetben van. Mint 
háziorvosom, sok emberi és időskori nyomorúsá-
gomat enyhítette orvoslással, empátiával, humor-
ral: egy szóval emberséggel. 

- Kedves Doktor úr! Jól látom-e, hogy a vá-
lasztók szívesen helyezik városuk sorsát iskolázott emberek 
kezébe? 

- Úgy gondolom, hogy a lakosság - igen bölcsen – a szak-
területüket jól ismerő emberekből válogatják képviselőiket. 
Mindenki a saját területén kell, hogy tegye a legtöbbet. Az 
oktatást az abban járatos pedagógusok, az egészségügy helyi 
problémáit a helyi orvosok ismerik a legjobban, de így van 
ez életünk minden területén. Az iskolázottság munkánkban 
nagy segítség, de a tudást – úgy gondolom – mindig a közös-
ség javára kell fordítani. 

- A bizottsági és testületi üléseken miként érvényesül a 
közvélemény a tárgyalt feladatról? 

- A testület minden tagja más-más ismeretségi, baráti kör-
rel rendelkezik, így széles körből érkező vélemények, segítő 
kritikák, észrevételek alapján alakítjuk ki azt az álláspontot, 
melyet az üléseken képviselünk. Gyakran igencsak hosszú, 
parázs viták alakulnak ki - és aki az önkormányzat felé jár, 
láthatja, hogy sokszor éjszakába nyúlnak a bizottsági ülések.  
A képviselők közös célját mutatja, hogy végül mindig sikerül 
közös megoldást találni, még ha „nehéz szülésnek bizonyul 
is”! 

- Kisvárossá lettünk néhány éve. Városi embernek lenni 
bizonyos életminőséget jelent. Megfelel-e ennek az Ön meg-
látása szerint a lakosság életvitele? 

- Az emberek életvitelét jelenleg sajnos a gazdasági re-
cesszió határozza meg nagyvárosban és kistelepülésen egy-
aránt. Ettől függetlenül a várossá válásunk jelent előnyöket, 
gondoljunk pl. a már meglévő mentőállomásra és a jövőben 
megvalósuló tápiószelei Járási Kirendeltségre. Véleményem 
szerint az igazi városi előnyöket majd gyermekeink, unokáink 
fogják élvezni. Munkánk, döntéseink elsősorban nekik szól-
nak, hiszen további jelentősebb fejlődés a régió két váro-
sában várható.  

- A város életminőségének alakulásában milyen képvise-
lő-testületi döntések játszottak szerepet? 

- A teljes felsorolás igen hosszú lista lenne. Az útépítések, 
játszótér és parkok kialakítása, közterületek virágosítása. A 
virágcímer a környezeti, az iskolaépítés az oktatási, a mentő-
állomás- és rendelő építése az egészségügyi, a hivatal infor-
matikai és strukturális modernizálása a közigazgatási fej-
lesztéseket szolgálta. Mindezek megvalósítása egy sor testü-
leti döntést igényelt, figyelembe véve a mindenkori pályázati 
lehetőségeket és pénzügyi hátterünket. A pályázatok beadá-
sához engedélyes terveket kellett készíttetni, amelyekhez szin-
tén testületi határozatokat kellett hozni. Az Integrált Város-
fejlesztési Stratégiai tervben már a fejlődő város ismérvei 
szerepelnek. Őszintén remélem és hiszem, hogy pár év múlva 
az eredmények igazolni fogják a városfejlesztési elképzelése-
ink helyességét.  

- Kulturális téren nincs miért szégyenkez-
nünk. Az iskola sokat tesz azért – nem is 
eredménytelenül -, hogy az intézmény szak-
mai szempontból vezető szerepet töltsön be a 
térségben. Mi a véleménye erről? 
- Teljesen egyetértek. Az évről évre megren-
dezett kulturális és tantárgyi versenyek szín-
vonala, a tanulóink máshol rendezett verse-
nyeken elért eredményei, az ünnepségek mű-
sora mind-mind a gyerekeket és felkészítő 
tanáraikat dicséri. A mindennapi munka, gon-
dok, problémák mellett  ezek a rendezvények 
jelentik azt a többletet, amivel a régió vezető 
iskolájává váltak.   
- Sokféle rendezvény vonzza a különböző 
érdeklődési körű és életkorú embereket. Az 
újságban meghívók invitálják a lakosságot. 
Élnek-e a lehetőségekkel elég sokan?  

- A rendezvények látogatottságával – bármilyen sokan is 
jöjjenek – én mindig kicsit elégedetlen vagyok. Legyen az egy 
helyi ünnepség, egy regionálisra nőtt EXPO, vagy egy nem-
zetközi Nyugdíjas Találkozó, valamennyi rendezvényen isme-
rősök, rég nem látott barátok találkozhatnak és válthatnak 
szót. Elembertelenedő világunkban nagyon fontosnak tartom, 
hogy az emberek akár csak egy jó szót is váltsanak egymás-
sal. Ha valaki jól érzi magát nálunk, és szívesen tér vissza 
hozzánk, messzire viheti jó hírünket. 

- Az ifjúság a közelmúltban bizonyította tehetségét és a 
személyiség fejlesztését elősegítő készségét. A múzeum tár-
latvezetői versenye rengeteg gyermeket és fiatalt mozgósí-
tott. Az ott tapasztalt rátermettség, folyamatos felkészüléssel 
szerzett tudás még engem – sok csudát látott öreg rókát – is 
ámulatba ejtett. Ennek alapján bízhatunk-e a jövőben?  

- Úgy gondolom IGEN!!! Rajtunk múlik, milyen ifjúságot 
tudunk nevelni. Ha célt és értemet tudunk adni a tanulásnak, 
munkának, lehetőséget a bizonyításra, olyan ifjúságot nevel-
hetünk, akikre méltán leszünk büszkék. A cél eléréséhez 
azonban nekünk kell példát mutatni: A régi hadvezérek sem 
azt mondták a katonáknak, hogy előre, hanem azt, hogy utá-
nam! 

- Milyennek látja az önkormányzati intézmények szakmai 
működését? 

- Az önkormányzati intézmények működését egyre szigoro-
dó jogszabályok írják elő, igen kevés teret engedve az önál-
lóságnak. Ettől függetlenül valamennyi intézmény –óvoda, 
falugondnokság, hivatal, januárig az iskola – szűk mozgáste-
rét maximálisan kihasználja, és szakmailag tudása legjavát 
adja. Én úgy gondolom, hogy a jó intézményvezető jó kap-
csolatot tart a fenntartóval, de a lehető legtöbbet harcolja ki 
az intézménye számára.  

- A feladatok ellátására a személyek kiválasztása szakmai 
vagy politikai alapon történik?  

- A feladatok ellátására csak az arra SZAKMAILAG al-
kalmas személyt szabad kiválasztani. A szakmai alkalmasság 
pedig nem lehet politikafüggő. Természetesen valaki alkal-
masságáról eltérőek a vélemények, de a döntéseinkért vállal-
ni kell a felelősséget.     

- Az infrastruktúra fejlesztését illetően fontos időszak 
vette kezdetét. A csatornázás folyamatának ellenőrzését a 
lakosság megelégedésére tervezi-e a testület? 

- A csatornázás szükségességéről, ökológiai hatásáról 
sokat lehet hallani, olvasni. A kivitelezés lakosokra gyakorolt 
hatásáról kevesebbet. Mindenképpen sok bosszúságot, kelle-
metlenséget fog okozni egy ilyen hatalmas méretű munka. A 
kivitelezés során - szerződésben rögzítve - próbáljuk biztosí-
tani azt, hogy a lehető legkisebb és legrövidebb idejű kelle-
metlenséget kelljen a lakosságnak elviselni.  Például a meg-

INTERJÚ DR. PAP GÁBOR ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐVEL 

Dr. Pap Gábor  
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nyitott árkokat még aznap be kell zárni. Azokban az utcák-
ban, ahol a lakosok nem tudnak járművükkel bemenni, őrzött 
parkolási lehetőséget igyekszünk biztosítani. Az egész folya-
mat alatt a tápiószeleiek érdeke lesz az első.  

- Az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében milyen 
reálisnak tűnő javaslattal él, mint orvos és képviselő? 

- Sajnos már közhely, hogy az egészségügy súlyos nehéz-
ségekkel küzd. A rendelőintézeti előjegyzések hosszúsága, 
nehézkessége, a kórházak zsúfoltsága, leterheltsége közis-
mert. Ezen problémák megoldása kormányzati feladat, és 
úgy érzem, most már valóban halaszthatatlan. A mi felada-
tunk az, hogy saját településünk fejlesztésének lehetőségeit 
találjuk meg.  

- Évekkel ezelőtt egy cég - ötven éves „patika-bérlet” 
biztosítása ellenében – vállalta, hogy felépítteti az egészség-
ügyi központ mellett látható épületet. Az építtető - többszöri 
tulajdonosváltás után – szándékát megváltoztatta, bérleti 
jogát értékesíteni szeretné. Jelenleg előrehaladott tárgyalá-
sokat folytatunk, hogy az épületet végre használatba tudjuk 

venni. A gyermekorvosi rendelő és a védőnői szolgálat köl-
tözne ide. Eredeti terveink szerint az épületegyüttesből való-
ban egészségügyi központot szeretnénk létrehozni. Az egykori 
szolgálati lakások helyén lehetőség van további rendelők 
kialakítására, ahol szakorvosi rendelések működhetnének. 
Nagyon sok ember napközben nem tud munkahelyéről eljön-
ni, az időseknek komoly gond Nagykátára utazni. Amennyi-
ben jogszabályilag és anyagilag megvalósítható, következő 
célunk, hogy több szakrendelést tudjunk indítani 
Tápiószelén.  A szemészeti szakrendelés tapasztalatai egyér-
telműen alátámasztják a helyi szakrendelések szükségessé-
gét. Gondot az orvoshiány jelenthet majd, de a problémát 
meg kell és meg fogjuk oldani! 

- Végezetül gratulálok az édesapának kisfia, Geri német 
nyelvű tárlatvezetői szerepléséhez. Köszönöm őszinte meg-
nyilatkozását, amellyel továbbra is erősíti a lakosság dr. Pap 
Gáborba vetett bizalmát. 

Szatmári Imréné 

Az iskolánkban immár sokadszor megrendezésre kerülő 
egészségvédelmi nap sok-sok év után is tud tartalmas, emlé-
kezetes maradni diáknak, tanárnak. 

November utolsó péntekjén a gyülekezés ideje alatt forgott 
az "egészségkerék" az aulában, ahol játékos formában nyer-
hettek a tanulók különböző tisztálkodáshoz használható nye-
reményeket. Jó hangulatban kezdődött a reggel.A tornacsar-
nokban 8. osztályosaink hagyományos divatbemutatója 
után,az aerobikosok tánca következett, ami után bárki mo-
zoghatott zenére.  

A délelőtt folyamán Kurdics Mihály ny. rendőr alezredes, 
drogprevenciós szakember, Darula Istvánné őrnagy, Ungvári 
László rendőr főhadnagy a biztonságos életvitel kialakításá-
ról tartott előadást 7–8. osztályosaink számára. Találkozhat-
tunk Lőrincz Tamás olimpiai ezüstérmes birkózóval, akivel 
beszélgetve tanulóink megérthették, hogy a jó teljesítmény 
csak kitartó munkával érhető el. 

Az 5–6. osztályosok Nagy Zoltántól, mentőállomásunk 
egyik szakápolójától elsősegély-nyújtási alapismereteket 
sajátítottak el. Tápiógyörgyéről a Juhász-Bene Méhészet 
képviseletében Bene Béla tartott érdekes előadást a méhek 
életéről, a méz egészség megőrző hatásáról, kóstolóval egy-
bekötve. 

Takács Zoltán rendőrzászlós a biztonságos közlekedés 
szabályaira hívta fel tanulóink figyelmét. Az előadás után 
kerékpáros ügyességi vetélkedőn mutathatták meg diákjaink 
ügyességüket. 

Túróczi Nóra iskolavédőnő a dohányzás káros hatásaira 
hívta fel a figyelmet. 

A délelőtt folyamán az ABILITY EGYESÜLET foglalko-
zásain tanulóink olyan játékokkal és élethelyzetekkel talál-

kozhattak (pl. kerekesszékes ügyességi gyakorlatokban, sötét 
teremben), amelyekben az egészséges és sérült ember helyet 
cserél. Játékos formában a jelbeszéddel is megismerkedhet-
tek. Mindezt azzal a céllal, hogy szemléletváltozást idézzünk 
elő bennük, minél korábban alakíthassuk ki a pozitív hozzá-
állást és elfogadást a fogyatékkal élő emberek iránt. 

Szabó Adrienn kozmetikus és Kaló Mónika fodrász is ven-
dégünk volt, akiktől tanulóink a helyes bőr- és hajápoláshoz 
kaptak hasznos tanácsokat. 

A nap zárásaként egészségvédelmi vetélkedőn adtak szá-
mot az osztályok 5 fős csapatai ügyességükről, tudásukról, a 
délelőtt szerzett ismereteikről. Köszönjük valamennyi részt-
vevő együttműködő segítségét! 

Nagy öröm volt látni, hogy sok szülő is eljött ezen a napon 
az iskolába.  

Ötletesebbnél ötletesebb zöldségszobrok hívták fel maguk-
ra a figyelmet, finomabbnál finomabb vitamintálak készül-
tek. 

Nagyon köszönjük a Nyugdíjas klub, az Erdélyi klub tagjai 
által készített finomságokat, amelyekkel évről évre elhal-
mozzák tanulóinkat! 

Köszönet a CBA vezetőjének és Terék Imrének a segítsé-
gért! 

Nem utolsó sorban az iskolai konyha dolgozóinak köszön-
jük a teát, a sütőtököt, a szójafasírtot. 

Sokan sokat tettek azért, hogy erre a napra sokáig emlé-
kezzünk. Bízunk benne, hogy az egészségvédelmi napunkon 
részt vett szakemberek, rendőrtisztek,pedagógusok, szülők 
áldozatos munkája iskolánk tanulóinak javára válik. 

 
EGÉSZSÉGÜNKRE! 

                                                                                                          
Némedi Tamásné 

EGÉSZSÉGESEN ÉLNI JÓ! 
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ISKOLAI HÍREK 
Tündér Ilona Alapítvány 

magyar történelmi mesemondó versenye 
Az Emese Csillaga Közhasznú Alapítvány szerve-

zésében a határon túlra terjedő mesemondó versenyt 
rendeztek általános iskolás gyermekek számára. A dön-
tő november 24-én került megrendezésre a budapesti 
TIT Stúdióban. Az októberi elődöntő sikeres bevétele 
után Raffael Eszter 4. c osztályos tanuló képviselte 
iskolánkat ezen a jelentős megmérettetésen. 

Izgalommal vártuk ezt a fontos eseményt. Eszter az 
utolsó sorszámmal, türelmesen várta, hogy sorra kerül-
jön. A verseny felénél konstatálta, hogy erős a mezőny, 
mivelhogy a mesemondók többsége felső tagozatos diák 
volt. Ekkor már kezdett kicsit bizseregni a gyomrunk, s 
alig vártuk, hogy őt is felkonferálják. De csak addig 
tartott idegeskedésünk, amíg fel nem állt a színpadra. A 
taps után éreztük, hogy nem hiába utaztunk a fővárosba. 
Az igazi izgalom a díjak átadásakor fogott el bennünket. 
Tudtuk ugyan, hogy minden gyermek szép ajándékok-
kal tér haza, és, hogy a részvétel a fontos, de legbelül 
azért mégiscsak győzni akar az ember. Ezért boldogsá-
gunk tényleg határtalan lett, amikor Esztert (az elődön-
tőket is beleszámítva) mintegy ezer diák közül har-
madik helyezéssel díjazták. 

Ez úton is gratulálok Eszternek, kívánom, hogy még 
nagyon sok sikert érjen el, és még több helyen öregbítse 
a szelei iskola hírnevét! 

Füle Zsuzsanna 
magyartanár 

 

A szerkesztőség gratulál a szép sikerhez! 

Angol- német karácsonyi partira hívjuk a kedves érdeklődőket, amely a Blaskovich János Általános Iskola 
idegennyelv-tanárainak szervezésében kerül megrendezésre 2012. december 13-án, csütörtökön, 15 órától 17 
óráig a tápiószelei művelődési házban. 

A partin diákjaink rövid jeleneteket, karácsonyi énekeket fognak előadni. Az előadásokat követően szeretnénk 
a jelenlévőket jellegzetes angol és német karácsonyi süteményekkel megkínálni, majd német táncházat rendezünk, 
ahol mindenkit szeretettel látunk. 

a Blaskovich János Általános Iskola idegennyelv-tanárai 

Angol- német PARTPARTPARTPART IIII    

RENDKÍVÜL NAGY NÉPSZERŰSÉGNEK ÖR-
VENDETT a 2012. november 8-án és 10-én megrende-
zésre került tárlatvezető verseny. Az esemény, a múze-
um és az iskola történetében egyaránt egyedülálló volt, 
és mindnyájunk meglepetésére rendkívül jól sikerült. 

A versenyen háromféle nyelven zajlott a tárlatveze-
tés: magyarul, angolul vagy németül. A diákjainknak 
sikerült bebizonyítaniuk, hogy nem volt hiábavaló a 
sok múzeumi foglalkozás, amelyeken több éven ke-
resztül részt vettek. A magyar nyelvű tárlatvezetőknek 
hét helyiség, az idegen nyelvűeknek az étkező bemuta-
tásából kellett felkészülniük. 

A verseny során nyilvánvalóvá vált számunkra, 
hogy a múzeumnak nem kell többé aggódnia abban az 
esetben sem, ha több csoport esetén egyszerre több 
tárlatvezetőre lenne szükség, mert diákjainkban meg-
lelhették az utánpótlást. Továbbmegyek, diákjaink még 
idegen nyelven is képesek az ebédlő bemutatására, te-
hát a külföldi csoport vezetése sem okozhat problémát. 
Most még csak az ebédlőről tudnak beszélni, de remé-
nyünk szerint ennek a versenynek lesz folytatása, és 

végül diákjaink, akár hét helyiséget is be tudnak mutat-
ni a külföldi érdeklődőknek. 

 
Végezetül szeretném megköszönni kollégáim és a 

magam nevében a múzeum dolgozóinak a szervezői 
munkát, a sok segítséget, amellyel diákjaink felkészü-
lését segítették. 

Gulyás Gyula 
idegennyelv-tanár 
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 A tápiószelei múzeum alapításának 60. évfordulójára 
szervezett rendezvények méltó befejezése volt a tárlatvezetői 
verseny, amit a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében rende-
zett a Blaskovich Múzeum.  
Első alkalommal hirdettük meg ezt a megmérettetést a 
tápiószelei általános iskola tanulóinak, így egy kicsit féltünk 
attól, lesz-e érdeklődő, mivel a résztvevőknek itt komolyan 
kellett tanulni.  Összesen 73 tanuló jelentkezett a versenyfel-
hívásra, ők részt is vettek az első felkészítő tárlatvezetésen, 
majd 30 tanuló indult az elődöntőn. A szombati döntőbe 18 
tanuló jutott tovább. Jó volt látni azt a sok készülő diákot, 
akik az őszi szünetet is felhasználták ismereteik elmélyítésé-
re. 
 A verseny korosztályonként zajlott (3-4., 5-6., 7-8. 
osztály), sorszámhúzással dőlt el a sorrend, a magyar nyelvű 
vezetésnél húzni kellett a szobanevekből, tehát egy helyisé-
get mutatott be egy-egy diák. Az angol és német nyelvű ve-
zetésnél az ebédlő szoba berendezését ismertették a tanulók. 
A döntőn már nemcsak a zsűri, de a szép számú közönség, 
családtagok, barátok, tanárok is hallgathatták a kitűnő veze-
téseket. 
A döntőbe jutott diákok lenyűgöző tudásról adtak számot, 
hatalmas élmény volt őket hallani. 
A verseny eredménye a következőképpen alakult: 
 
I. Sipos Tamás 3.c (maximális ponttal), 

Gulyás Judit 6. a, Tamási Cecília 7. b, Gulyás Máté 5. a 
(angol), Jánosi Fanni 5. b (német), Pap Gergely 5. b 
(német), Bódi Tibor 7. b (német) 

II.  Bugyi Máté  3. b 
 Csicsó Henrietta  8. a 
 Katona Daniella  5. a (angol) 

III.  Mohácsi Tamás  3. c 
 Németh Dominik  8. a 

IV.  Kosaras Attila  4. c 
 Sipos Boglárka  7. a 

V.  Mészáros Judit  8. b 
 Rafael Richárd  8. a 

VI.  Túróczi Ferenc  8. b 
VII.  Hugyi János  8. a 
  

A verseny résztvevőinek felkészítését a múzeum jelen-
legi munkatársai (Bozsik Istvánné, Mérten Jánosné) mellett 
Pestiné Nagy Judit végezte, ő szervezte és intézte a tárlatve-

zetői megmérettetés minden részletét. Rajtuk kívül köszöne-
tet mondok a felkészítő szülőknek és tanároknak (Mitro 
Bozsik Ilona, Terék Nikolett, Gulyás Gyula, Pintérné 
Bontovics Judit), valamint a zsűrizésben segítő pedagógu-
soknak: Boros Katalin, Dr. Csákiné Szántha Ágnes, Gulyás 
Gyula, Jónás Istvánné, Ivanics Lászlóné, Kocsis Zsuzsa, 
Kovácsné Sevella Zsuzsa, Némedi Tamásné, Szatmári 
Imréné, Szűcs Józsefné, Terék Nikolett, Terék Mihályné, 
Terék Mihály, valamint Német Katalin korábbi múzeumpe-
dagógusnak (aki éppen szabadságon volt Magyarországon). 
 A tárlatvezetői verseny sikere arra ösztönözi a múze-
um munkatársait, a múzeumbaráti kör vezetőségét, hogy 
hagyományt teremtsen e nemes versengésből. 
A tárlatvezetői versenyről Gulyás Gyula tanár úr írását aján-
lom szíves figyelmükbe. 

 Gócsáné dr. Móró Csilla 

TÁRLATVEZETŐI VERSENY 

 Majd egy éve e címmel megjelent cikkben tájékoztat-
tam Tápiószele lakosságát a Blaskovich Múzeum 2011-es 
évéről, az intézmény „túléléséről”. Jelen írásomban az idei 
évet foglalom össze, amely sok tekintetben mérföldkő intéz-
ményünk életében. 2012-ben ünnepeltük a tápiószelei múze-
um alapításának 60. évfordulóját, emlékeztünk arról, hogy 
100 éve költöztek a Blaskovich fivérek Tápiószelére, ősük 
300 éve kapott nemességet.  
 A jeles évfordulókat sokféle programmal ünnepeltük 
meg. A legsikeresebb ezek közül Szőnyi Zsuzsával folytatott 
beszélgetés, Kubik Anna irodalmi műsora, a tápiómenti nép-
zenei CD bemutatója, a tárlatvezetői, a Blaskovich emlék- és 
rajzverseny. Különösen jól sikerült XIV. Blaskovich Napok 
nyitó rendezvénye, ami rendkívüli módon egész napossá 

vált, s amit L. Simon László kulturális államtitkár is megtisz-
telt jelenlétével. 
 A múzeum életében jelentős fejlődés történt az embe-
ri erőforrás terén. A középfokú végzettségű gyűjteménykeze-
lő helyére felsőfokú végzettségű munkatárs, múzeumpedagó-
gus került alkalmazásra. A személyi állománynak ilyen ked-
vező alakulása, minőségi javulása az intézmény évfordulós 
rendezvényeinél nagy segítségnek bizonyult, amit a szelei 
diákok, szülők, tanárok széles köre érzett. Másik előrelépés 
volt a múzeumigazgató PHD fokozatának megszerzése, ami-
vel minősített tudományos muzeológussá vált. E tudományos 
ranggal a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága munkatársai 
között is csak 3-5 fő rendelkezett. Ezek a személyi feltételek 
is hozzájárultak ahhoz, hogy a 2011. évinél kedvezőbb hely-

MÚZEUMI HELYZETKÉP  
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zetben álltunk az egész magyar múzeumi rendszert érintő 
átszervezésnél.  
 A magyar országgyűlés október 8-i határozatával 
megszüntette az 50 éve fennálló megyei múzeumi rendszert. 
A tápiószelei múzeum 1962 óta (még Blaskovich János volt 
a vezető) a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága tagintéz-
ménye volt. 1991-ig állami tulajdon volt az épület és a benne 
lévő gyűjtemény, ezt követően 20 évig a Pest megyei önkor-
mányzat tulajdona, de kezelője a PMMI. 2012. január 1-jével 
ismét állami tulajdonná váltunk. Ezek az előzmények tették 
lehetővé a magyar múzeumi rendszer strukturális átalakítá-
sát, amely szerint a muzeális intézmények kezelését a telepü-
lési önkormányzatoknak adták át, a megyei múzeumokat a 
megyei jogú városok vették át. Pest megye speciális történe-
ti-földrajzi helyzete miatt Szentendre városának önkormány-
zata kapta meg a megyei múzeum fenntartásának feladatát. 
 Az országban egyedülálló módon a Pest megyei mú-
zeumok központja, a szentendrei Ferenczy Múzeum nem 
megszabadulni akart kisebb intézményeitől, hanem azért 
lobbizott, hogy három, nem csupán települési értéket őrző 
múzeuma megyei kezelésben maradjon. Az önkormányzatok 
számára a szakfeladat átvállalására illetve átadására a tör-
vény lehetőséget ad. A híradások is a magyar kulturális 
életben kimagasló eseménynek minősítették Szentendre 
városának a tápiószelei, zebegényi és verőcei önkormányzat-

okkal november 27-én, ünnepélyes keretek között aláírt meg-
állapodását. Négy település polgármestere a szentendrei Vá-
rosháza Dísztermében írta alá azt a megállapodást, amely 
rögzíti, hogy három, a magyar kulturális életben jelentős 
értéket képviselő múzeum (így a Blaskovich Múzeum) a 
szentendrei Ferenczy Múzeum társult intézménnyé válik. 
Tápiószele esetében többször elhangzott megállapodás meg-
kötésének azon indoka, hogy a Blaskovich Múzeum anyaga 
nem helyi illetőségű, nemcsak országos, de nemzetközi szin-
ten is megállja helyét. Tárgyai rendszeresen jelennek meg 
országos kiállítások, kiadványok mellett nemzetközi múzeu-
mi munkákban is. 
 A tápiószelei Blaskovich Múzeum így a következő 
évet presztízsében megerősödve, korábbi státuszát megtartva 
kezdi. (Ennek ellentétére példa az 1917-ben alapított ceglédi 
Kossuth Múzeum, ami eddig Pest megye egyik legnagyobb 
területi múzeumának számított, s amit most betagolták a 
ceglédi Kossuth Művelődési Központ alá).  
 A tápiószelei múzeum munkatársai reményekkel teli, 
optimistán tekintenek 2013. évre. Számos programot terve-
zünk Blaskovich György születésének 135. és Blaskovich 
János születésének 130. évfordulójára. 
 

Gócsáné dr. Móró Csilla  
múzeumigazgató 

Több sajtótermékben megjelent a hír: 
A szentendrei Városháza Dísztermében aláírták azt 

a megállapodást, amely rögzíti, hogy három múzeum a 
szentendrei Ferenczy Múzeum társult intézményévé 
válik. Csatlakozik a zebegényi Szőnyi István Emlék-
múzeum, amelyben a művész életművének jelentős 
része található. Társul a verőcei Gorka Kerámia Kiál-
lítás: a Gorka család tagjai, Kovács Margit mellett, a 
20. század legjelentősebb keramikusai. A harmadik 
csatlakozó intézmény a tápiószelei Blaskovich Múze-
um: amely az egyetlen, eredeti berendezésével együtt 
épen maradt 19. századi kúria Magyarországon, ahol 
számos fontos történelmi jelentőségű tárgyat őriznek. 

Ennyi a hír. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a 
megye számos múzeuma, kiállító helye közül minket 
választottak. Az is nagy jelentőségű, hogy három ilyen 
intézménnyel kerültünk egy „családba”! E két dolog is 
méltán tölthet el büszkeséggel mindenkit, aki szívén 
viseli múzeumunk sorsát… 

Engem többször ért a vád, hogy eltúlzom a múzeum 
szerepét városunk életében, az intézményt, annak tevé-
kenységét túlértékelem. Meg fogom szerezni az aláírási 
ünnepségen készült felvételt, hogy a Kábel TV nézői is 
lássák, hallják a Szentendrén elhangzottakat. 

Dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere – aki 
néhány héttel ezelőtt megnézte a múzeumunkat – me-
leg szavakkal ecsetelte a látottakat. Dr. habil. Kálnoki-
Gyöngyössy Márton egyetemi docens, megyei múze-
umigazgató – avatott szakemberként - a legnagyobb 

elismerés hangján beszélt a Blaskovich Múzeumról, az 
itt lévő értékekről, közművelődési tevékenységről. Kü-
lön kiemelte Gócsáné dr. Móró Csilla igazgató-asszony 
vezetői és tudományos munkáját. 

Ezen az ünnepségen nagyon jó volt tápiószeleinek 
lenni, jó volt baráti köri tagnak lenni. Bevallom, meg-
hatódtam az elhangzottaktól. Őszinte szívvel gratulálok 
a múzeum vezetőjének és dolgozóinak. Kívánom, hogy 
a jövőben is hasonló eredményességgel végezzék mun-
kájukat és növeljék múzeumunk és városunk ismertsé-
gét, jó hírét. 
 

 Vona Ferenc 

„A” MÚZEUMRÓL! 
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Az utóbbi hetek bővelkedtek a művelődést szolgáló rendezvé-
nyekben, amelyek vonzották az érdeklődőket. Előző számunkban 
Ady Endre költeményeinek olvasására biztatott bennünket egy írás. 
A Tápiószelei Színjátszó Társulat meghívására november 25-én a 
művelődési házban a „Versben fürösztöm lelkemet” címmel hirde-
tett irodalmi délutánt örvendetesen sok - Ady költészetét értő és 
szerető - ember töltötte együtt. Ismert és kevésbé ismert versek 
hangzottak el a társulat tagjainak és néhány vállalkozó szellemű 
irodalomkedvelőnek az előadásában. Ünnepi perceket szerzett 
Sinkovits Imre és Latinovits Zoltán felvételének bejátszása. 

Ugyancsak a művelődési ház adott helyet a Folton-folt Klub 
minden évben nagyon várt kiállításának. Hiába keresem a szava-
kat a kiállított textíliák – takarók, párnák, faliképek, táskák, díszek 
– szépségének, sokféleségének, a színekben, anyagokban és for-
mákban megjelenő harmóniának a kifejezésére, próbálkozásom 
távolról sem érzékelteti, amit a látvány nyújt. Csak egyet tehetek: 
kérem, hogy látogassanak el a kiállításra, és gyönyörködjenek 
Dinnyésné Borika, Gulyásné Anna, Kovácsné Marika, Doktorné 
Marika, illetve abonyi klubtársaik művészi színvonalú alkotásaiban. 

Kultúránk nagyon értékes része a betlehemes játék, így advent 
idején. A főtéren felállított életnagyságú Szentcsalád (tudjuk: 
Berényiné Sárika munkája) karácsonyig figyelmeztet bennünket, 
hogy a rohanással ne fosszuk meg magunkat az ünnepi készület 
csendesebb örömétől. December 2-án Molnárné Volák Ildikó tanár-
nő ötödik osztályosai kedves humorral és sok szeretettel elevenítet-
ték meg a betlehemi történetet, dacolva a barátságtalan időjárással.  

Figyelemre méltó események színhelye volt november 30-án 
Tápiószelén a Blaskovich Általános Iskola. A hagyományosan 
megrendezett egészségvédelmi nap céljáról, előkészítéséről és 
lebonyolításáról bizonyára ennél autentikusabb beszámoló is ké-
szül. Mint meghívott, szeretném erről személyes benyomásaimat az 
olvasókkal megosztani. 

A tanulócsoportok ötletgazdag tablói az értékes tápanyagról, a 
mézről, a csodás kreativitással megáldott szülők ételszobrai és a 

nyugdíjasok által készített, múltat idéző ételek minden érzékszer-
vünkre ingerlően hatottak. 

A fő program nagy leckét adott a társadalmi együttéléshez, 
kevésbé szerencsés embertársaink elfogadásához. A felső tagozatos 
tanulók bepillantást nyertek valamilyen fogyatékkal élő kortársaik 
helyzetébe, kipróbálhattak megoldásokat a kommunikációra, a tájé-
kozódásra bizonyos érzékelés (látás, hallás, beszédkészség) hiánya 
esetén. Intelligens együttműködésük a fiatal – értelmileg teljesen 
ép, de mozgásban és beszédben erősen akadályozott – előadóval 
örömteli meglepetés volt számomra. Egy egészséges gondolkodású 
társadalom képét rajzolta ki előttem a gyermekek természetes ér-
deklődése a sérült emberek napirendje, beilleszkedési nehézségei 
iránt és az esélyek közös latolgatása az előadóval. 

Ugyanezen a napon 17 órai kezdettel rendkívüli kulturális él-
mény részesei voltunk az iskola aulájában. Bozsik Yvette társulata 
Prokofjev zenéjére a Péter és a farkas című táncjátékot adta elő. A 
modern balett nagyasszonya, Kossuth-díjas, Érdemes művész, és 
még számos magas kitüntetés birtokosa, vállalja tápiószelei gyöke-
reit. (Nekünk pedig vállalnunk kell a méltó érdeklődést kivételes 
művészete iránt.) 

A mozgás, a tánc eszközeivel színpadra állított mese jelzéssze-
rű, szellemes díszletei, jelmezei (a kismadár, a macska, a kacsa, a 
farkas) tökéletes illúziót keltettek. Nem tudtam eldönteni, hogy a 
körülöttem ülők izgalomtól kipirult arcocskáját vagy a jellegzetes 
mozdulatokkal ábrázolt szereplőket figyeljem inkább. Prokofjev 
zenéje aktív koromban tantervi anyag volt, remélem, ma is az. A 
legmagasabb színvonalú zene-, tánc- és színházművészet a he-
lyünkbe jött, belépődíj nélkül. 

Elismerésem és köszönetem fejezem ki azoknak a kedves szü-
lőknek, akik éltek a rendkívüli kulturális esemény nyújtotta lehető-
séggel, és gyermekükkel együtt élvezték a felnőttek számára is 
szórakoztató előadást. 

Szatmári Imréné  

JEGYZET 

December 9-én délután 15 órakor megtelt a Simonffy Művelő-
dési Ház nagyterme érdeklődőkkel, amely - komoly zenei program 
lévén - nagy öröm a szervezőknek és az előadóknak. A rövidülő 
nappalok heteiben évek óta a reményteli várakozás adventi hangu-
lata lengi be ezt a házat. Ebben az évben az Úrjövet ünneplését 
Kodály Zoltán személyével kötöttük össze abból az alkalomból, 
hogy december 16-án 130 éve a zeneköltő születésének.  

24 zenét és verset szerető személy fogadta el a felkérést a közre-
működésre. Két szálra fűztük fel a zenehallgatást, a zene élvezetét 
kínáló műsorunkat, amelyeket az adventi gondolat köt össze. Rugly 
Csaba Schubert - zongorával kísért szaxofonon előadott - Ave 
Mariájával nyitotta meg a műsort. Marosszéki dallamokat hallot-
tunk Terék József zenepedagógus – népdalgyűjtő autentikus előadá-
sában.  

Illyés Gyula Bevezetés egy Kodály-hangversenyhez című versét 
Borsos Judit adta elő a tőle megszokott értő átéléssel, majd részlet 
hangzott fel a Galántai táncok című zenekari műből. Weiszburg 
Zsuzsanna, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója De-
bussy, majd Kodály Zoltán dalát énekelte, zongorán kísérte Szatmá-
ri Áron. A műsor egyik csúcspontját Kodály Psalmus Hungaricus 
című oratórikus művének részlete jelentette. Vele párhuzamosan 
Borsos Judit és Juhász Kinga előadásában Dávid király 55. zsoltárá-
nak XVI. századi szabad fordítása hangzott el. A megilletődött 
hangulatot a Háry János Intermezzója oldotta fel. Nagy örömmel 
fogadta a közönség a népdalcsokrot Bodócs Márta, Kissné 
Szentpéteri Ildikó és Szabóné Récsi Erika énekhangján. 

Az adventhez Kodály Zoltán Angyalok és pásztorok című kórus-

művének meghallgatásával érkeztünk el. Az általános iskola alsó 
tagozatos pedagógusait nagy szeretettel fogadta a közönség. Ivanics 
Lászlóné, Szűcs Józsefné, Jónás Istvánné, Kovácsné Sevella Zsu-
zsanna, Demény Anita, Füle Zsuzsanna, Bekecs Melinda felkészü-
lését Pestiné Nagy Judit múzeumpedagógus, kántor, szakértő beta-
nítása segítette. Ez a kis önkéntes csapat gyöngyszeme és büszkesé-
ge városunknak. 

Adventi verscsokrot hallottunk Katonáné Barna Zsuzsanna meg-
ható és Heren Henrietta 2. osztályos tanuló nagyon kedves előadá-
sában.  

Ritkán hallható a művelődési házban J. S. Bach zenéje, ezért 
esett Weiszburg Zsuzsanna választása a 98. kantáta áriájára, zongo-
rán kísérte Szatmári Áron.  

Gulyás Gyula tanár úr és családja: az édesanya – Anna és gyer-
mekeik Eszter, Judit, Dóra, Máté fellépése a korábbi évek adventi 
műsoraiban is a szeretet auráját varázsolták körénk. Most is dallal 
és Túrmezei Erzsébet versével vezettek el bennünket a szentséges 
karácsonyéjig.  

Az egész város nevében fejezem ki köszönetemet a fellépőknek, 
hogy ennyi szépséggel ajándékoztak meg bennünket. Megköszö-
nöm Urbán Máriának a segítő együttműködést, figyelmességet és 
Sassné Miskolczi Csillának a technikai feltételek precíz, hibátlan, 
lelkiismeretes szolgáltatását. 

A zenei anyag szerkesztésében nagy segítségemre volt Fejes 
József, amit szintén köszönök.  

Szatmári Imréné 

„SOKAN VANNAK A MEGHÍVOTTAK…” 
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Könyvtárunk ismét szeretne lehetőséget biztosítani azon olvasóink számára, akik régóta tartoz-
nak könyvvel, hogy a késedelmi díj megfizetése nélkül visszahozhassák a köteteket.  
Kérjük éljenek ezzel a lehetőséggel, melyre 2012. december 11. keddtől december 21. péntekig 
van lehetőségük! 
Köszönjük az ajándékkönyveket a Megyes Családnak! 

Könyvtári felhívás! 

Tíz esztendeje, hogy a magyar parlament törvény-
ben ismerte el a tudományos munka fontosságát, a 

társadalomra gyakorolt pozitív hatását. A 2003-ban meg-
alkotott XCIII. törvény arról rendelkezik, hogy november 
3-a legyen a Magyar Tudomány Ünnepe. Azért esett a 
választás erre a napra, mert az 1825- ös reformországgyű-
lésben ezen a napon tett javaslatot egy Magyar Tudós 
Társaság létrehozására gróf Széchenyi István, felajánlva e 
nemes célra birtokainak egy évi teljes jövedelmét. Bejelen-
tését nagy lelkesedés fogadta, beszéde után, követve „a 
legnagyobb magyar” példáját, többen tettek anyagi fel-
ajánlást, és ezzel lehetővé vált a Magyar Tudományos 
Akadémia létrehozása. 
Idén immár tízedik alkalommal szervezi meg a tudomány 

világa a Tudomány Ünnepét, amelynek az egy hónapon át 
tartó rendezvénysorozat adja meg a keretét. Az Akadémia 
Elnökségének döntése értelmében a 2012. év programjai-
nak vezérmotívuma a „Felfedező Tudomány” címet kapta. 
„Egyedül tiszta fogalmak alapján fejlődhetik ki az em-

beri jobblét” –idézte az MTA alapítójának, Széchenyi Ist-
vánnak a szavait az eseménysorozatot megnyitó ünnepi 
beszédében Pálinkás József, az Akadémia jelenlegi elnöke. 
„A tudomány elsősorban lehetőség. Nem nyújt gyorsse-
gélyt, és nem ad mindig egyértelmű választ.” A felfedező 
tudománynak mégis elévülhetetlen szerepe van az emberi 
életminőség javításában, a technika, az orvostudomány, a 
termelő szektor fejlesztésében. A felfedező tudomány be-
fektetései hosszú távon, indirekt módon térülnek meg. A 
tudomány nem ígéret, hanem olyan erőforrás, amely a köz-
jót szolgálja – fejtette ki a megnyitón az Elnök. A felfedező 
tudomány, a felfedező kutatások művelői egy türelmetlen 
kor türelmes, lényegkereső megszállottjai. 
Az idei eseménysorozatnak van egy különleges magyar 

vonatkozása, amely joggal tölthet el bennünket büszkeség-
gel. Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális 
szervezete, az UNESCO, a 100 éve született kiváló ma-
gyar tudós, a világhírű agykutató, SZENTÁGOTHAI 
JÁNOS tudományos munkájának, nem kevésbé emberi 
nagyságának elismeréseként az ő emlékének ajánlotta ezt 

az évet. A magyar tudóstársaság a SZENTÁGOTHAI JÁ-
NOS – EMLÉKÉV - vel tiszteleg a nemzetközileg is elis-
mert kutatóorvos előtt. 
Ehhez kapcsolódva hirdette meg az MTA az „Utazás a 

koponyánk körül” elnevezésű középiskolai versenyt a 
biológia és az emberi agy rejtelmei iránt érdeklődő fiatalok 
számára. 
   Mint a nagyságokról általában, nehéz közhelyek nélkül 

méltatni ezt a rendkívüli képességű embert, mert minden 
felsőfok kevésnek bizonyul vele kapcsolatosan. Helyette 
idézzük ide őt magát! 
„Életem fő célkitűzése és törekvése csak az volt, jó agy-

kutatónak, a 20. század végi értelemben vett kultúrem-
bernek és a történelmi körülmények között tisztességes-
nek, de mindenekfelett kereszténynek maradni.„ 
A sokoldalú tudós életútjának minden állomása e hitval-

lásról tanúskodik. Tanárként, kutatóként, akadémiai elnök-
ként karizmatikus szolgálója volt saját tehetségének. „Aki 
szolgál, soha nem csalódik” – vallotta ő maga. Mások meg 
ezt mondták róla: minden sejtje egy nagy igyekezet a ben-
nük felhalmozottakat közkinccsé tenni. 
Minden, amit tett, gyújtó hatású volt: diákjai rajongtak 

érte, kutatói műhelye forrongott a nagy eredményektől, a 
kitűnő fiatal tudósoktól: a tudomány és a közélet megmoz-
dult erejétől. Energikus lendülete, derűs életszemlélete, 
bölcsessége hatóerő lett. Hatóerő az agykutatásban, hatóerő 
a tudomány-kommunikációban, hatóerő az oktatásban, ha-
tóerő a történelemben. 
Hatóerő ma is, születésének 100. évfordulóján. Működik 

és dolgozik ez az erő tovább a legkiválóbb és a legifjabb 
magyar agykutatók tudományos eredményeiben, tanítvá-
nyainak kiválóságában. 
Életrajzi írását – álszerénység nélkül – Vörösmarty Mihály 

szavaival így zárja le: életem „jó mulatság, férfimunka 
volt.” 
Valóban. Tömör, lényeglátó értékelésével csak egyetérteni 

lehet. 
Vállaji Ottóné 

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 

   avagy:    „Utazás a koponyánk körül” 

Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánunk Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánunk Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánunk Áldott, Békés Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánunk     
minden kedves Olvasónknak!minden kedves Olvasónknak!minden kedves Olvasónknak!minden kedves Olvasónknak!    

 
Könyvtárosok 



Tápiószelei Önkormányzati Híradó  

2012. december 11 

Filléres emlékekről szólt a dal, a retro divatbemutató kez-
detén, az emlékek, amelyek végig kísérik az életünket. Szé-
pek és csúnyák, emlékezetesek és a legjobb lenne elfelejteni 
kategória. De nem lehet, hozzánk tartozik. 

Nem mindennapi dologra vállalkoztunk Berzsényiné Do-
bos Mariannal, amikor az elmúlt évben retro tárgyakból 
megrendezett kiállítás után felbuzdulva a sikeren megígér-
tük, hogy a folytatás egy retro divatbemutató lesz. Volt egy-
szer egy 60-70-80-as évek. Szocializmus, legvidámabb ba-
rakk, pártkongresszusok, politika, a munkásosztály győzel-
me, de emellett élt egy párhuzamos világ is, a bakelit lemez, 
a miniszoknya, a neonreklám, a szódavíz, Trabant, házi bu-
lik, vagyis ma már a retro korszak. Időutazást tettünk, a kö-
zönséggel, voltak, akiknek a fiatal éveit jelentette e korszak, 
volt, akinek gyermekkori emlékeit idézte fel, és bizony ültek 

a nézőtéren olyanok is, akik akkor még meg sem születtek. 
Vidám jelenetben mutattuk be a vidéki viseletet, az úttörő-

ruhát, a báli ruhákat, az ősz, a nyár, a tavasz viseleteit. 
Igazi show volt, azt mondják, akik ott voltak a közönség 

soraiban, hogy sikeres, színvonalas rendezvény résztvevői 
voltak. 

Köszönet érte mindazoknak, akik dolgoztak a sikeren: a 
ruhák adományozóinak, az alkalmi manökeneknek, a techni-
kát kezelőnek, a frizurakészítőnek, az öltöztetőknek, Őszi 
Józsefnek a kifutóért és a fellépőknek: Rugly Csabának, 
Bodócs Mártinak, Szabóné Récsi Erikának, Kissné 
Szentpétery Ildikónak és a lelkes közönségnek. 

Urbán Mária 

VOLT EGYSZER EGY RETRO DIVATBEMUTATÓ 

Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki eljött, és aki ruhával segítette, hogy az első retro divatbemutatónk sikeres le-
gyen. 

Köszönjük: Urbán Máriának és fiának Melo Renátónak, Doktor Tiborné Marikának, Miskolczi Dórinak, Farsang Juditnak, 
Keszei Dórinak, Keszei Kittinek, Dobi Dórinak, Józsa Gábornak, Borsos Juditnak, Csabai Zsanettnek, Sass  né Miskolczi 
Csillának, Vivinek és Vikinek és Dobos Mariannak. 

Köszönjük Drabbant Erzsébetnek Böbének, aki azzal támogatott bennünket, hogy elkészítette a „korhű” frizuráinkat. 
Berzsényiné Dobos Mariann 

A tápiószelei Simonffy Kálmán Művelődési Házban 
2012. december 31-én szilveszteri mulatságot rendezünk. 

 
A zenét szolgáltatja a GÖNDÖR zenekar. 

 
Az est folyamán: 
korlátlan Bolyhos ágyas almapálinka fogyasztás, 

éjfélkor bécsi virslivel és egy pohár pezsgővel kedveskedünk, 
 
 
 
 
Menü:”A „ Sertésszelet Jóasszony módra 
  Burgonyakrokettel és zöldfűszeres jázminrizzsel 
 
           „B”  Kemencés marhasült 
  Burgundi mártással és 
  Hercegnő burgonyával 
 

Jegyár: 4200 Ft, amely 2012. december 19-ig  
a Simonffy Kálmán Művelődési Házban váltható. 

Vendégvárás:19:00 órától     Vacsora:20:00 órakor 
 

BÚCSÚZTASSUK EGYÜTT AZ ÉVET! 

Simonffy Kálmán 
Művelődési Ház  

januári  
programjaiból 

 
2013. január 5-én a hagyomá-
nyokhoz híven a művelődési 
házban működő klubok rész-
vételével „batyus” pótszil-
vesztert rendezünk. 
 
Január 20-án vasárnap Dr. 
Reisinger János irodalomtör-
ténész előadás tart Munkácsy 
Mihály Krisztus-trilógiája a 
Biblia tükrében címmel, vetí-
téssel egybekötve. 
 
Január 26-án szombaton a 
Magyar Kultúra Napja alkal-
mából „Magyar vagyok. Leg-
szebb ország hazám…” cím-
mel fotó kiállítás megnyitója. 
A felvételek magyar tájakat 
mutatnak be. A rendezvényen 
a 190 éve született Petőfi 
Sándor versei hangzanak el. 
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Ezzel a mottóval indult ebben a tanévben a „Rigó 
Énekeljen” Országos Környezetvédelmi Csapatverseny. 
Örömmel vettük a hírt, hiszen a kutya nagyon szeretnivaló. 
Kis csapatommal az új tanévben is jelentkeztünk a verseny-
re. Idén Gulyás Bianka 7. b osztályos tanuló is tagja lett a 
Fekete rigó csapatnak. A verseny több fordulós, szeptember-
től májusig tart. Nagy megtiszteltetés, hogy a kutyaprojekt 
megyei fordulóját a 2012-13-as tanévben a tápiószelei 
Blaskovich János Általános Iskola rendezi. 

Első lépésként felmértük a lakókörnyezetünkben tar-
tott kutyák helyzetét. Úgy döntöttünk, hogy a kóborlás prob-
lémáját oldjuk meg, amelyhez a felnőttek segítségét kérjük. 
Kiállítást rendeztünk az iskola aulájában. A plakátokon szá-
mos információt közöltünk iskolatársainkkal pl.: 
- A kutya és az ember kapcsolata - A kutyák szükségletei 
- Az oltások - A kutyák kötelező bechippelése 
- Az ember és a kutya közötti szeretet 

2012. november 23-án Sipos József ebrendészt hívtuk 
meg az iskolánkba, hogy tartson előadást a kedvtelésből 
tartott állatok helyes tartásáról. Elmondta, hogy a kutyatulaj-
donosoknak állataikat chippel kell megjelöltetni, így átlátha-
tóbb lesz a hazai eb állomány és csökkenhet a kóbor kutyák 

száma. Továbbá, hogy az emberek többsége tart otthonában 
kutyát, de sajnos nem mindig megfelelően gondoskodik róla. 
Az állattartási kérdésekkel foglalkozni kell, és gyermekkor-
ban kell elkezdeni a felvilágosítást. 

Dr. Hajdú Jenőné 
tanár

Tisztelt Ebtulajdonosok! 
 
Szeretnénk felhívni a figyelmüket a féregtelenítés fontosságára. 
 
Miért féregtelenítse a kutyáját? 
 

A féreghajtás szükséges a kutyája egészségéért 
Háziállatainkban a féregfertőzöttség általános gyengeséget, a növekedésben való visszamaradást, emésztési problé-
mákat, hasmenést, hányást, felfúvódást okozhat. Súlyos fertőzés esetén az állat el is pusztulhat. 

 
A féregfertőzés emberre való átterjedésének veszélyes miatt 

A kutyák bizonyos parazitái az emberre is veszélyesek, ritka, ám súlyos betegségeket okozhatnak! A szervezetben 
vándorló orsóféreglárvák előidézhetnek ekcémát, hasi fájdalmat, köhögést, lázat, tüdőgyulladást, asztmatikus hörg-
hurutot, migrént, epilepsziát, agyhártya- és agyvelőgyulladást, szívizomgyulladást és vakságot is. 
A féregpetékkel való fertőződés szempontjából a gyerekek a legveszélyeztetettebbek, mivel gyakran szájukba ve-
szik, illetve elfogyasztják a földet, homokot. 

 
Mikor féregtelenítse kutyáját? 
 
     A kutyák féregtelenítése minden életkorban ajánlott! 
 

Kölyökkutyák 
A kölykök nagyon gyakran férgekkel fertőzötten születnek, valamint később a tejjel újrafertőződhetnek, ezért rend-
szeresen kell őket féregteleníteni: 
2,4,6 és 8 hetesen, később negyedévente. 

Szuka kutyák 
A szuka kutyákat az ellés előtt 10 nappal, majd az ellés után 2 és 6 héttel kell féreghajtó készítménnyel kezelni. 

Felnőtt kutyák 
A kifejlett kutyákat legalább 3-4 havonta kell féregteleníteni, ezek közül az egyik kezelés az oltás előtt történjen, így 
javul vakcinázás hatékonysága. Minden együtt tartott állatot (kutyákat és macskákat is) egyszerre kell féreghajtó 
készítménnyel kezelni, hogy megakadályozzuk a fertőzés egyik állatról másikra való terjedését. 
 

Kutyája és saját egészsége érdekében kérjük, ne feledkezzen meg a féregtelenítésről! 
Négy kis kutyabarát 

Jó barátunk, a kutya 
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Tisztelt Olvasók! 
Arra kérjük Önöket, hogy a háztartásukban 
keletkezett hulladékoktól csak az előírt módon és 
helyen „szabaduljanak meg”, kukákban vagy az 
arra rendszeresített zsákokban helyezzék el! 
Városunkban sok szemét van illegálisan lerakva: 
árokban, erdőben, patakban stb. Óvjuk és őrizzük 
meg környezetünk tisztaságát és szépségét 
gyermekeink, unokáink számára. 

A szerkesztőség 

TÁJÉKOZTATÁS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL 

Közérdekű telefonszámok: 
(VÁLTOZÁSOK) 

 
Önkormányzat intézményei: 
Polgármesteri Hivatal – központi telefonszám: 53/580-030 

•polgármester – 53/580-031 

•jegyző – 53/580-032 

•-aljegyző: kereskedelmi, szabálysértési ügyek – 53/580-034 

•gazdálkodási csoport – 53/580-035, 

•pénztár – 53/777-041 

•-adóigazgatási ügyintézők – 53/580-039 

•-anyakönyvvezető, népesség nyilv., közgyógyellátás – 
53/580-038 

•anyakönyvvezető, gyámügyi ügyintéző – 53/777-042 

•szociális ellátások, segélyek – 53/580-036 

•–anyakönyvvezető, szociális ellátások – 53/777-040 

• 
Általános Iskola – Széchenyi út 20.: 53/581-003 
- Farmosi út 8.: 53/380-133 
 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 53/380-028 
Gondnokság – ivóvíz ellátással kapcsolatban: 53/580-033 
- egyéb ügyek: 53/777-044 
 
Könyvtár – 53/380-034 
 
Művelődési Ház – 53/381-232 
Óvoda: 53/380-060 
 
Egészségügyi ellátok: 
Védőnői szolgálat – 53/380-858 
Házi orvosi szolgáltatók: 

dr. Pap Gábor – 53/380-050, 
dr. Radics Ilona – 53/380-079, 
dr. Hódi Pál – 53/380-154 

Gyermekorvos: 53/380-029 
Fogászat: 36-70/2593060 
Ügyelet (16.00 órától 08.00 óráig): 29/440-074 
 
Egyéb közérdekű telefonszámok: 
Tápiószelei Rendőrőrs – 53/380-007 
 
Közvilágítási hibabejelentés telefonszáma: 06-40-200-817 

e-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu 
fax: 93/537-549 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés – szállítási naptár 2013 / I. negyedév 

 

Nap Hónap Dátum 

  
Hétfő 

Január 14 

Február 11 

Március 11 

 
MEGHÍVÓ 

 
 

December 24-én délután 15 órakor  

a Római Katolikus Templomban  

karácsony vigíliáján  

szeretettel várunk mindenkit  

a hittanos gyermekek és az őket segítő  

felnőttek hagyományos  

PÁSZTORJÁTÉKÁRA! 

A betlehemi történetet betanította:  

Borsos Judit és Szatmári Imréné. 

 

Ünnepi miserend 
December 24-én éjféli mise 

December 25-én fél 9 
December 26-án fél 9 

 
 Kármán János 

plébániai kormányzó 



Tápiószelei Önkormányzati Híradó  

14 2012. december 

Nagy József 93.  
és Nagy Józsefné 91.  

születésnapja, 
 

valamint a 69. házassági  
évfordulójuk alkalmából 

 
nagyon jó egészséget 

 kívánnak  
lányai, vejei,  

unokái, dédunokái. 

A Simon Marcsa  
Amatőr Színjátszók Köre 

szeretettel meghívja Önt  
és kedves Családját 

2012. 12. 16-án vasárnap  
17 órakor kezdődő  

karácsonyi előadására 

a Simonffy Kálmán Művelődési Házba! 

Szereplők:  

Albert Boglárka, Boros Bettina, Borsos Judit,  

Faragó Sándor, Horváth Adrienn,  

Juhász Kinga, Kovács Zsófia,  

Kovács Lászlóné Rózsika néni,  

Mészáros Judit, Mészáros Nikoletta,  

Mészáros Odett, Rugly Csaba,  

Tokaji Nóra, Tóth Bettina 

Az újtusnádi fúvószenekar 

A tusnádi polgármester köszöntőt mond 

Újtusnádi vendégeink 
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GÓLYAHÍR 
 

„Azért mert szerettek, jöttem e világra, 
S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.” 

Október hónapban születtek: 
Böcsödi Dániel Károly  Leszák Tímea és 
 Böcsödi Károly fia 
Böszörményi Márk Rafael Regina és 
  Böszörményi Péter fia 
 
November hónapban születtek: 
Demkó Máté  Ládi Annamária és 
 Demkó András fia 
Majercsik János Bence Farkas Krisztina és 
  Majercsik János 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 

November hónapban elhunytak 
Pesti Jánosné született: Ledacs Kiss Veronika élt: 82 évet 
Ubránkovics Jánosné született: Bencsik Erzsébet élt: 93 évet 

Emléküket megőrizzük! 

 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. 

a szerkesztőbizottság 

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

A képeket .jpg formátumban kérjük külön csatolva beküldeni. 
E-mail: ujsag@tapioszele.hu Tel.: 06 53 380 034 

 

LAPZÁRTA: január 7. (hétfő) 
Lapmegjelenés január közepén várható. 

Ezúton mondok köszönetet azoknak,  
akik édesanyám  
Pesti Jánosné  

temetésére eljöttek, sírjára koszorút,  
virágot helyeztek. 

Lánya és a gyászoló család 

Frissítő masszázs 
 a tápiószelei művelődési házban  

2013. januártól szerdánként 15 órától. 

Bőrnyugtató masszázskrémmel:   
  1.800,- Ft / 30 perc 
  3.400,- Ft / 60 perc 
Relaxáló, különböző illatú masszázsolajjal:  
  2.000,- Ft / 30 perc 
  3.600,- Ft / 60 perc 
 
Bejelentkezés, érdeklődés: Rácz Andrea 20/5204574 




