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KRÓNIKA 
A januári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 

2012. január 12-én megemlékezésen vettünk részt a 
Hősök Parkjában a Don-kanyarnál elesett vagy eltűnt 
katonák emlékére. 

Január 19-én a csatornázásban érintett 20 település 
közös jegyzői és polgármesteri értekezlete volt 
Nagykátán. 

Január 20-án eredményjelzőt szereltettünk fel a sport-
csarnokban. A Sport Egyesület a Leader pályázati támo-
gatással öltözőszekrényeket és padokat is kapott. 

Január 21-én az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tisztújító 
közgyűlést tartott. Az eddigi két vezető: Kasza Sándor 
tiszteletbeli elnökként, Bartucz Antal tiszteletbeli pa-
rancsnokként marad az egyesületnél. Köszönjük évtize-
deken át kifejtett munkájukat. 

Az Egyesület új elnöke Faragó Sándor, az új parancs-
noka pedig Szabó István lett. Munkájukhoz jó egészsé-
get és sok sikert kívánunk. 

Január 22-én a MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT ünne-
peltük a Simonffy Kálmán Művelődési Házban. 
Jancsovicsné Bakosi Máriának, városunk festőművé-
szének kiállítását Basa László kistérségi helytörténész 
nyitotta meg. A magyar kultúrát Szatmári Imréné elő-
adása méltatta, olyan kultúrtörténeti emlékeket idézett 
fel, amelyet a közönség soraiban nagy örömmel hallgat-
tunk. 

 Január 24-én állampolgársági esküt tett három sze-
mély. Közöttük volt az eddigi eskütevők legfiatalabbi-
ka, egy másfél éves kisfiú és a legidősebb, egy 80 éves 
bácsi is. 

Január 25-én a Tápiómenti Területfejlesztési Tanács 
ülésén döntés született a csatornázási beruházás első 
közbeszerzésének lezárásáról. 

Január 26-án képviselő-testületi ülés volt, ahol többek 
között megkezdődött a 2012. évi költségvetés tárgyalá-
sa, illetve döntés született a Tápiószelei Önkormányzati 
Híradó című új újság indításáról. 

Január 28-án nyílt napot tartottunk az akadálymente-
sített Polgármesteri Hivatalban. Több mint 50 látogató 
tekintette meg a városi ranghoz méltóan felújított épüle-
tet. Este a Természetbarát Klub rendezte szokásos év-
nyitó Bakancsos bálját. 

Január 30-án a Tápiószelén megtartott Leader köz-
gyűlés elfogadta az iroda 2012. évi költségvetését. 

Január 31-én az Önkormányzat intézményeinek ve-
zetőivel tárgyaltunk az éves költségvetésről. 

Február 4-én színházi előadás volt a Művelődési 
Házban 

Kovács Ferenc 
polgármester 

„Önkormányzati ügyfélszol-
gálathoz való egyenlő esé-
lyű hozzáférés biztosítása: a 
tápiószelei Polgármesteri 

Hivatal komplex akadálymentesítése" címmel benyúj-
tott KMOP-4.5.3-10-11-2011-0009 azonosító számú pá-
lyázat 2011.05.03. napon pozitív támogató döntésben 
részesült. 

A beruházás összköltsége a támogatói okirat szerint: 
30 034 276 Ft, a vissza nem térítendő támogatás összege 
28 532 532 Ft. 

A pályázat Közreműködő Szervezete: VÁTI Magyar 
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 

Jelen pályázati konstrukció keretében a Tápiószele 
város polgármesteri hivatalának komplex akadálymen-
tesítése valósult meg, lift kialakításával. A pályázat ke-
retében eszköz beszerzésére nem került sor, azonban 
akadálymentes honlap kialakítása betervezésre került. 
Az akadálymentesítési munkálatokra mindezidáig nem 
volt lehetőség. 

A tápiószelei polgármesteri hivatal emeletes épület, 

ezért a meglévő 5 %-os 
emelkedésű rámpán 
kívül lift beépítésére is 
szükség volt. Kialakítá-
sára a debreceni szék-
helyű tervezető iroda 
az épület hátsó részét találta alkalmasnak. Itt készültek 
el a külső megközelítést segítő építmények (parkoló, 
rámpa, liftház). Az épületen belül minden ajtót szélesí-
teni kellett, tolókocsival használható WC-t kellett kiala-
kítani, nagyothallók, illetve gyengén látók számára is 
biztosítottuk az ügyintézés lehetőségét. Indukciós hur-
kokat építettek ki a tárgyalókban, illetve a házasságkötő 
teremben, mobil, hordozható készülék is beszerzésre 
kerül ilyen célból. A gyengén látókat, illetve a vakokat 
segíti a folyosók burkolatába beépített vezető sáv, a 
Braille-írásos feliratok és a beszélő lift. A pályázat része 
volt a tapioszele.hu honlap „akadálymentesítése” is. Ez 
is megtörtént, honlapunk alkalmassá vált felolvasó 
programokkal való megtekintésre is.  

www.ujszechenyiterv.gov.hu 

AKADÁLYMENTESÍTETT HIVATAL 

Ezúton értesítjük Önkormányzatunk intézményeihez 
beszállító cégeket, vállalkozásokat, hogy 2012. február 
1-je után csak átutalással egyenlíthetők ki a számláik. A 
január 23-án kelt államkincstári utasítás ezentúl elren-
deli a részben önálló intézményeknél is az adószámot, 
számlaszámot, március 1-jétől az intézményeink pénz-
ügyileg önállóak, így egymás felé is számlakötelesek. 

Továbbá minden bér és központi segély csak számlára 
utalható, ez érinti a közmunkásokat is. 

Reméljük, problémamentesen tudunk átállni az új 
rendszerre, és mindenki hozzászokik az átutalásokhoz. 

Megértésüket köszönjük! 
Kovács Ferenc 

polgármester 

FELHÍVÁS! 
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MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK GÉPJÁRMŰADÓJÁRÓL 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 

hogy a súlyos mozgáskorlátozott szemé-
lyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
rendelet alapján, a mozgáskorlátozott-
sághoz kapcsolódó jogosultságok és 
kedvezmények igazolására szolgáló 
orvosi szakvélemény (az un. „7 pontos 
mozgáskorlátozottsági szakvélemény”) 
2012. június 30-áig fogadható el, illetve 
gépjárműadó kedvezményben az I. fél-
évben részesülhet. 

2012. július 01-jétől a súlyos mozgás-
korlátozott személyek közlekedési ked-
vezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) 
Korm. rendelet 2. és 3. számú mellékleté-
ben szereplő I. és II. fokú orvosi szakvé-
lemények nem fogadhatók el! 

A II. félévre (2012. július 01-től) gép-
járműadó kedvezmény annak adható, 

aki mozgásszervi fogyatékosnak minő-
sülő súlyosan fogyatékos személy, vagy 
a 18. életévét be nem töltött magasabb 
összegű családi pótlékra jogosító moz-
gásszervi fogyatékosságban szenvedő 
személy, illetve BNO kód XIII. főcso-
portjába tartozó (csont-izomrendszer és 
kötőszövet betegségei) legalább 40 %-
os egészségkárosodással rendelkező 
személy, és aki SÚLYOS MOZGÁS-
KORLÁTOZOTTSÁG TÉNYÉT IGA-
ZOLÓ a Fot. szerinti fogyatékossági 
támogatás megállapításáról szóló ható-
sági határozat másolatát, (1998. évi 
XXVI. törvény szerinti fogyatékosság)
vagy a magasabb összegű családi pót-
lékra jogosító betegségekről és fogyaté-
kosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) 
ESzCsM rendelet 3. számú mellékleté-
ben meghatározott hatályos igazolás, 

vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szoci-
ális Hivatal vagy jogelődjének, az Or-
szágos Rehabilitációs és Szociális Szak-
értői Intézetnek az egészségkárosodás 
minősítése során kiadott, a BNO kód 
XIII. csoportjába (csont-izomrendszer 
és kötőszövet betegségei ) tartozó veze-
tő diagnózisra tekintettel megállapított, 
legalább 40%-os egészségkárosodást 
igazoló szakvéleménye, szakhatósági 
állásfoglalása másolatát benyújtja. 

A mentesség további igénybevéte-
léhez kérem, hogy 2012. június 30-ig a 
fentiekben megjelölt iratok valamelyikét 
szíveskedjen benyújtani, ellenkező eset-
ben a mentességet nem tudjuk biztosíta-
ni. 

Pálinkásné Plavecz Margit 

Az elmúlt egy évben sokat lehetett hallani az önkormány-
zatiság strukturális (alapoktól a részletekig terjedő) változtatá-
sáról. December utolsó napjaiban sok törvény és rendelet szü-
letett ennek elősegítésére. 2013. január 1-jével megkezdik mű-
ködésüket az újból kialakított járások. Ez az év ennek az elő-
készítésével, a meglévő rendszer felszámolásával és az új 
struktúra fokozatos kialakításával telik el. Nehéz képet alkotni 
erről, hiszen a legfontosabb törvény, amely a járások feladatait 
írja elő, nem készült még el. Ami ellenben már látható, hogy 
teljes finanszírozási változás veszi kezdetét február 1-jével. 

Minden intézmény (még a legkisebbek is) önálló adószá-
mot, számlaszámot kaptak, önálló költségvetést készítenek. 
Szétválasztódik 22 év után az önkormányzat és a polgármes-
teri hivatal. Könnyen leválasztható és könnyen központosítha-

tó intézményrendszer alakul ki így. Hogy milyen feladatok 
maradnak a településeknél és mit fognak központilag irányí-
tani, azt még pontosan nem lehet tudni, egyelőre csak az álta-
lános iskolák államosításáról született törvény. A pénzügyi 
finanszírozáshoz egyre kevesebb állami támogatás érkezik (a 
2008-as 493 millió Ft normatív támogatás 2012-re 421 millió Ft-
ra apadt). Minden egyre költségesebb. 

 Önkormányzatunknál és intézményeinknél most folynak a 
költségvetési tárgyalások, zajlik a pénzügyi átalakítás. Készü-
lünk az előttünk álló feladatokra. 

2012 az átalakulás éve. 2013-ban majd meglátjuk, hogy 
jobb, olcsóbb, élhetőbb rendszert alakítanak-e ki. 

Kovács Ferenc 
polgármester 

2012 AZ ÁTALAKULÁS ÉVE! 

Kedves Olvasóink! 
 
Szeretnénk felhívni a figyel-

müket, hogy a megbocsátás (két) 
hete elnevezésű programunkon 
belül, mindenkinek szeretnénk 
lehetőséget biztosítani arra, hogy 
késedelmi díj fizetése nélkül 
visszahozza a könyvtárba a ré-
gen kikölcsönzött könyveket.  

 
Kérjük, hogy éljenek ezzel a 

lehetőséggel, mert a feltüntetett 
dátum után, a további felszólítá-
sokon szerepelni fognak a kése-
delmi díjak.  

 

A megbocsátás két hetének  
időpontja:  

 
2012. február 20. – március 04. 

közötti időszak. 
 

Nyitvatartásunk: 
 
Hétfő  Szünnap 
Kedd  8 h – 17 h 
Szerda  8 h – 17 h 
Csütörtök  8 h – 17 h 
Péntek  13 h - 18 h 
Szombat  8 h – 12 h 
Várjuk továbbra is szeretettel Ol-

vasóinkat! 
a Simonffy Kálmán Könyvtár  

könyvtárosai 

Könyvtárunk kedves felaján-
lást kapott Arany Józsefné, 
Mária néni aranykoszorús 
könyvkötő mester jóvoltából, 
az elhasználódott, megrongá-
lódott kötetek újrakötésére. 
A magunk és olvasóink nevé-
ben hálásan köszönjük Neki a 
felújított köteteket! 
 
 

a Simonffy Kálmán Könyvtár  
könyvtárosai 

KÖNYVTÁRI FELHÍVÁS „A MEGBOCSÁTÁS HETE” 

KÖNYVTÁRI HÍREK: 
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1989 óta ünnepeljük január 22-én a 
magyar kultúrát annak emlékére, hogy a 
kézirat szerint 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le Kölcsey Ferenc a Himnuszt. 
A mű megérdemel egy rövid történelmi 
áttekintést. 

A költő ódáját – amely a magyar nem-
zet életében ma is nagy jelentőséggel bír 
– 1828-ban jelentette meg. A megzenésí-
tésére kiírt pályázat első díját Erkel Fe-
renc műve nyerte el, és 1844-ben a Nem-
zeti Színházban be is mutatták. Hivatalo-
san nem tölthette be a nemzeti himnusz 
szerepét, mert Haydn zeneművét, a csá-
szári himnuszt tekintette érvényesnek a 
hatalom a magyarokra is. 1903-ban az 
országgyűlés törvényt alkotott Kölcsey 
és Erkel művéről, de ezt a király soha-
sem szentesítette aláírásával. A nemzet 
azonban himnuszává tette, bármilyen 
társadalmi rendszer volt érvényben. 
Nagy ünnepeken felhangzott a szívből 
szakadó énekszó, vagy a némán álló 
sokaság felett zúgott el a megrendítően 
ünnepélyes dallam. 

1989-ben került a Magyar Köztársaság 
Alkotmányába. Az 1989. október 18-án 
elfogadott és október 23-án kihirdetett 
1989. évi XXXI. törvény 75. § iktatta be 
Kölcsey és Erkel művét. Hazánk e fontos 
szimbólumát szobor is megörökíti. V. 
Majzik Mária szobrászművész monu-
mentális alkotását 2006-ban avatták fel 
Budakeszin.  

2012. január 22-én 15 órakor városunk 
művelődési házában felhangzott Kölcsey 
Ferenc ódája, a Himnusz, a feledhetetlen 
drámai színész, Bessenyei Ferenc előadá-
sában. Amikor hallom vagy olvasom, 
mindig megrendít a magyarság történel-
mének tömör, igaz hazafias érzelmeket 

ébresztő összefoglalása. 
 A dicsőséges korszakok és a ke-

mény megpróbáltatások váltakozásától 
megedzett nemzet vagyunk. De bár-
mennyire hihetetlen, jó sorsban és bal-
sorsban kultúránk gazdagodott, olyan 
mértékben, hogy Európa szerencsésebb 
népei is felfigyeltek rá. 

A múlt század ’80-as éveinek elején a 
Magyar Rádió A magyar művelődés száza-
dai címmel beszélgetéssorozatot sugáro-
zott Nemeskürthy István író és Liptay 
Katalin rádiós részvételével. Minden 
alkalommal bevontak egy harmadik 
személyt is: olyan szakavatott tudóst 
vagy művészt, aki tényekkel, adatokkal 
szolgálhatott a felmerülő kérdésekre. A 
résztvevők azt kívánták hitelt érdemlően 
bizonyítani, hogy a magyarság ezer év 
óta Európa szellemi közepében élt és 
alkotott, kivéve részét minden lényeges 
folyamatból.  

A XVIII-XX. század magyar művelő-
déstörténete gazdag múltban gyökere-
zik. A nyelvújítás eredményeként irodal-
mi remekművek jutottak el az egyre szé-
lesedő olvasótáborhoz. A tudományok is 
közelebb kerültek általa a tanulni vá-
gyókhoz. A képzőművészetben és az 
építészetben a stílusváltozásokat követ-
ve műalkotások és gyönyörű épületek 
születtek meg. A magyar zenei élet nem-
csak a nemzetet, hanem az egész világot 
megajándékozta zeneszerzőkkel és elő-
adóművészekkel. Ne feledkezzünk el a 
filmművészetről sem: hány nagy rende-
zőt adott ez az ország a világhírű film-
stúdióknak. 

Nemzeti kultúránk a múltban sem 
ismert, és ma sem ismer határokat. Ahol 
magyarok élnek, ott a magyar kultúra is 

él, gazdagodik és hat. Közös kincsünk, 
amelyből mindenki igénye szerint veheti 
ki részét. Nem feltétlenül az anyagi hely-
zet határozza meg, hogy mennyi jut be-
lőle. Valójában annyit ér, amennyire hat 
az egyének és a közösségek életének 
jobbítása irányában. 

Hol tart ma a magyar kultúra? 
Méltó helyén a világban és Európá-

ban. Amikor szerte a világ hangverseny-
termeiben és operaházaiban magyar 
művészek aratnak tomboló sikert, ami-
kor a Príma Primissima díj átadásakor 
nem tudom eldönteni, hogy ki a kiválók 
között a legkiválóbb, amikor Tápiószelén 
13-14 éves diákok felnőtteket is próbára 
tevő kutatómunkára vállalkoznak, hogy 
megpályázzák a Blaskovich-díjat, akkor 
bátran kijelenthetem, hogy virágzik a 
magyar kultúra. 

Kicsit elszontyolodom, amikor a kar-
nyújtásnyira elérhető irodalmi, zenei 
élmények, kiállítások és a világlátásun-
kat tágító ismeretterjesztő előadások 
érdektelenségbe ütköznek. De csüggedé-
sem elszáll, amikor a popzene legszebb 
dalaiból válogatva, színpadra álló óvó-
nőket hallok csodásan énekelni, vagy a 
pedagógusok időről időre összeálló kó-
rusa örvendezteti meg a zenére fogé-
kony közönséget. Sokakkal együtt öröm-
mel tapsolok a helyi színjátszó csoportok 
előadásain, irodalmi műsorain. 

 Szívből kívánom, hogy ne lankadjon 
a lelkesedés Tápiószelén a magyar kultú-
rát közvetítő misszió iránt, és egyre töb-
ben érezzék azt, hogy nekik is jut bőven 
örömteli tennivaló ebben a munkában. 

 
 

Szatmári Imréné 

MAGYAR KULTÚRA NAPJA  

Voronyezsből szabadulva 
Gyere fiam, menjünk el apánkhoz 
Te, a hadiárvagyöp, én a hadiárvaföld. 
Menjünk-füvekként araszolva, 
Vakondként a földet púpolva, 
Menjünk sírokként hullámolva , 
Sírbarázdaként ringva, ringlódva, 
Új temetőként kiáradva,  
Ó-temetőként kiszáradva... 
menjünk Don-kanyar apánkhoz ... 
szanaszét-szívű, szavú apánkhoz. 

 Bella István: Halotti beszéd 
 
Van egy fényes sípom. Ha fúvom, 

forog benne egy kicsiny parafagolyó. 
Kislányként sokat játszottam vele. Még 
a bojtos zsinórjára is emlékszem. Az 
apámé volt. Katonai síp. Tizedesi 
egyenruhájának tartozéka. Megjárta 
vele a második világháborút. 

Az apám 1922-ben született. A II. 
világháborúban besorozták őt is kato-
nának. Így került a 2. magyar hadtest-
be, 1943 telén értek a Don-kanyarba. 

Onnan való szabadulását gyakran el-
mesélte kislánykoromban. Így emlék-
szem: 

Az orosz fronton rengeteget szen-
vedtek a hidegtől a katonák, mert nem 
volt a zord éghajlathoz megfelelő me-
leg ruházatuk. Az elázott ruha gyakran 
rájuk fagyott. Állandó fenyegetettséget 
jelentett az elszánt partizánok rajtaüté-
se, kivédhetetlen támadása is. Egy elfo-
gott orosz partizánlány kivégzésére is 
kivezényelték őket, végig kellett nézni-
ük amint egy teherautó platójáról a fára 
felakasztották. Kitörölhetetlen borza-
lomként élt emlékezetében egy utcai 
harcokban megölt anya mellén síró 
csecsemőjének képe is. 

A legnagyobb megpróbáltatást a 
Donnál szenvedték el. Földbe ásott 
bunkerekben éltek, melyeket lövészár-
kok kötöttek egymással össze. Érezték 
kilátástalan helyzetüket. Szinte teljesen 
körül voltak zárva. Néhányan öncson-
kítással próbálkoztak, hogy leszereljék 

őket. Akire ezt rábizonyították, azt had-
bíróság elé állították. Éheztek, ezért 
csereberélték értékeiket, cigarettára, 
szappanra, kenyérre. Felfedeztek egy 
közeli domb mögött álló parasztházat. 
Ketten átlopóztak a dombon, és látták, 
hogy van tehenük az ott lakóknak, és 
két nő, egy idősebb és egy fiatalabb van 
a házban. Bementek. Mutatták, hogy 
nincs fegyverük, és éhesek, szeretnének 
cserélni szappanért tejet. A nők megér-
tették. Kiöntöttek nekik egy-egy bögre 
tejet, majd a kulacsukba is töltöttek. Ez 
így ment néhány napig. Egyik alkalom-
mal alkonyattájt ismét átkúsztak a 
dombon a házhoz. Minden úgy zajlott, 
mint eddig, de a nők egy-egy szelet 
lekváros kenyeret is adtak nekik a bög-
re tej mellé. Feltűnő kedvességük sem 
tudta leplezni izgatottságukat. Apámék 
észrevették, hogy lopva az ablakra, 
ajtóra figyelnek, mintha várnának vala-
kit. Kinéztek az ablakon ők is, és látták, 
hogy partizánok kúsznak lefelé a 

AZ ÉLETMENTŐ PERGŐTŰZ 
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d o mb o ld a -
lon. Szeren-
cséjük volt, 
hogy időben 
észrevették 
őket, és el 
tudtak mene-
külni előlük.. 
Egyik este a 
lövészárok-
ban mentek 
ketten a va-
c s o r á é r t . 
Amikor visz-
szafelé ha-

ladtak, hogy jobban férjenek, apám 
felemelt bal kezében vitte az ételes 
edényt. Amikor egy száraz kóróhoz 

értek, golyózápor zúdult rájuk. Az el-
lenség géppuskája a kóróra volt beállít-
va. Szerencsére „ csak” apám bal kezét 
lőtték keresztül. Elkerülte a hadbírósá-
got, mert balkezes volt, így nem tételez-
ték fel, hogy önmagában akart kárt 
tenni. Ellátták a sebét, és egy tank tete-
jén helyet szorítva neki is, elindultak 
Magyarország felé. A tankot egyszer 
megállította egy ideges német őr, és 
mindenkit taszigált lefelé a tankról. Az 
volt apám szerencséje, hogy odafagyott 
a köpenye a vashoz. Amikor elérték a 
vonatot, amelyik a sebesülteket szállí-
totta hazafelé, kicsit megkönnyebbül-
tek, de a vonatozás sem volt biztonsá-
gos. Lassan haladtak. Volt ahol meg-
rongálták, fölszedték, vagy, aláaknáz-

ták a síneket. Olyan is volt, amikor el-
lenséges repülők szálltak föléjük, és a 
bombázás elől le kellett ugrálniuk a 
vonatról és lehetőleg messze lehasalni-
uk a sínektől. 

Egészen Sopronig vitték a katonai 
kórházba. Onnan tudott először hírt 
adni magáról a szüleinek. Amikor több 
hét után először kibontották a kötését, 
borzadva látta, hogy nyüzsögnek ben-
ne a férgek. Pedig kemény tél volt. A 
bal keze nyomorék maradt, a gyűrűs és 
középső ujját nem tudta kiegyenesíteni. 
Mégis hálás volt a sorsnak, hogy meg-
szabadult a háborúból, és a végső, po-
koli ütközetben már nem vett részt. 

 
Terék Mihályné 

A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága 
- Blaskovich Múzeum és a Blaskovich 
Múzeum Baráti Köre tisztelettel meg-
hívja Önt  
2012. március 10-én, szombaton 15 órá-
ra a Blaskovich Múzeumba  
VÁLOGATÁS A SZŐNYI SZABADIS-
KOLÁÉRT KIÁLLÍTÁS ANYAGÁBÓL 
című TÁRLAT megnyitóra és baráti 
beszélgetésre, amelynek vendége 
SZŐNYI ZSUZSA. 
A vendégeket köszönti: Dr. habil. 
KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON 
egyetemi docens, megyei múzeumigaz-
gató. A kiállítást megnyitja és a beszél-
getést vezeti: Köpöczi Rózsa művészet-
történész, PMMI-Szőnyi István Emlék-
múzeum. 
Közreműködik:  

FANCSALI OLDAMUR tárogatón. 
 

RENDHAGYÓ 
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 

A tavaszi tárlat sorozatban a kortárs 
(hivatásos, nem amatőr és nem naiv) 
képzőművészet jeles alkotóinak munká-
iból láthatunk válogatást. A mai magyar 
képzőművészet neves festői, grafikusai 
ajánlották fel munkáikat a Szőnyi Sza-
badiskola számára, aminek jelenkori 
működését Szőnyi István lánya is támo-
gat. Ezt a válogatást tekinthetjük meg 
május elejéig a tápiószelei múzeumban. 
Ez olyan képzőművészeti csemege lesz, 
amivel ritkán találkozunk vidékünkön, 
hiszen ennyi neves művészt felkeresni, 
alkotását kölcsönözni stb. nagyon jelen-
tős feladat, amit a zebegényi múzeum 
kiváló munkatársai korábban megtet-
tek. 
A bemutatott munkák mellett a megnyi-
tó egyediségét az a baráti beszélgetés 
adja, amelyen Szőnyi István lányát, 
Triznya Mátyásné, Szőnyi Zsuzsát 
ismerhetjük meg.  
A 87 éves Szőnyi Zsuzsa varázslatos 
személyiség. Férjével, Triznya Mátyás 
festőművésszel öt évtizeden át tartotta 

fenn Rómában a Triznya-kocsma néven 
elhíresült irodalmi szalont. 1999-ben 
Ciampi olasz államelnök a Köztársasági 
Érdemrend parancsnoki fokozatának 
aranykeresztjét adományozta Szőnyi 
Zsuzsának az olasz–magyar kultúrkap-
csolatok ápolásában szerzett érdemeiért. 
Szőnyi Zsuzsa 1944. március 19-én há-
zasságot kötött diákkori szerelmével, 
Triznya Mátyás festőművésszel. Koráb-
bi sikertelen kísérlet után, 1949 február-
jában férjével átjutott a magyar hatá-
ron.1949 júliusában érkeztek Rómában. 
A város befogadta őket, cserébe a házas-
pár – Triznya Mátyás halála (1991) óta 
Szőnyi Zsuzsa egyedül – ötven éven 
keresztül látta vendégül lakásában a 
világ minden részéről átutazó magyar 
művészeket és tudósokat. 1950 és 1965 
között az Olasz Rádió magyar nyelvű 
adásának szerkesztője. 1956-ban magyar 
hetilapot szerkeszt és olaszt tanít a me-
nekülttáborban a magyar menekültek-
nek. 1965-tól 1969-ig az olasz miniszter-
elnökség külföldi sajtóosztályának szer-
kesztője és fordítója. Bartóky Zsuzsa 
néven a Szabad Európa Rádió alkalmi 
tudósítója, 1989-től a Vatikáni Rádió 
munkatársa.  
Eddigi élettörténetét a Roma summus 
amor (Cs. Szabó Lászlóval való levelezé-
se), a Vándor és idegen (Márai levelek-
emlékek), a Triznya-kocsma, és a Római 
terasz című könyvekben írta le. 2007 
májusában hazahozta Rómából édesapja 
összes festményét, és a képekkel együtt 
ő is visszatért szülővárosába.  
A Triznya-kocsma A római családi fé-
szekben a bölcsészek, alkotók, előadó-
művészek, nagykövetek és államférfiak 
mellett a hazájuktól távol tanuló ma-
gyar ösztöndíjasok is otthonra leltek. A 
római via Annia Faustina 19. teraszán 
szombatonként szellemi táplálékot és 
saját kezűleg elkészített, hamisítatlan 
magyar rakott krumplit kaptak. A kocs-
ma vendége volt többek között Pilinszky 
János, Weöres Sándor, Illyés Gyula, Cs. Szabó 
László, Márai Sándor, Sára Sándor, Juhász Fe-

renc, Szörényi László, Szabó Ferenc, Rónay 
György, Vas István, Hubay Miklós, Mészöly 
Miklós, Lengyel Péter, Esterházy Péter, 
Krasznahorkai László, Tolnai Ottó, Lator László, 
Lengyel Balázs, Juhász Ferenc, Karinthy Ferenc, 
Kányádi Sándor, Ágh István, Csoóri Sándor, 
Huszárik Zoltán, Gyöngyössy Imre, Kabay Bar-
na, Petényi Kati, Jancsó Miklós, Mészáros Márta, 
Gaál István, Komoróczy Géza, Erdélyi Zsuzsan-
na, Kallós Zoltán, Domokos Pál Péter, Sebő Fe-
renc, Sebestyén Márta, Kurtág György, Fellegi 
Ádám, Petrovics Emil, Békés Gellért, Várszegi 
Asztrik, Bánffy György, Mensáros László, Bálint 
András, Eperjes Károly, Gálffi László, Borsos 
Miklós, Vilt Tibor.  
2012-ben jelent meg Levelek Rómából 
című kötet.  „Egyszerre művészettörté-
neti dokumentum, páratlan memoár, 
izgalmas kultúrtörténeti olvasmány és 
személyes hangnemben írt élvezetes 
tudósítás” – így jellemezte a Szőnyi 
Zsuzsa és Triznya Mátyás írásait Szöré-
nyi László irodalomtörténész. 
A rendhagyó tárlatmegnyitón e kötet-
anyagáról is hallunk a szerkesztők, 
Köpöczi Rózsa művészettörténész és 
Németh Zsuzsa múzeumigazgató tol-
mácsolásában.  

GMCS 
 
ZÁRTKERT MŰVELÉSRE KIADÓ 
A múzeumbaráti kör tulajdonában lévő, 
múzeumkert mögött található 4100 m2 
zárt kert nagyon kedvező feltételek mel-
lett (művelés és karbantartás) művelésre 
kiadó. Érdeklődni lehet: 06-30-484-83-30 
számon. 

SZJA 1 % 
Kérjük, személyi jövedelemadója 1 %-
ával segítse elő a BLASKOVICH FIVÉ-
REK ÉLETNAGYSÁGÚ KERTI SZOB-
RÁNAK megvalósulását. 
A rendelkező nyilatkozatra az alábbia-
kat írja: 

Kedvezményezett neve:  
BLASKOVICH MÚZEUM  

BARÁTI KÖRE 
ADÓSZÁMA: 19176482-1-13 

MÚZEUMI HÍREK: TAVASZI TÁRLAT TÁPIÓSZELÉN 
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LEÁNY KÉZILABDA 
Augusztus óta folyik a kézilabda nagyüzem. Edzések, mér-

kőzések követik egymást. Csapataink, négy korosztályban 
hétről hétre különféle erőpróbákon vesznek részt. Befejezésé-
hez közeledik az októberben kezdődött Budapest Bajnokság, 
ahol az idén már három csapatunk is elindult. A 10 és 11 éve-
sek a nagyon értékes 2. helyen végeztek. Az U8-asok még a 
dobogóért küzdenek. Januárban kezdődtek az országos baj-
nokság megyei fordulói is. Csapatainknak a továbbjutás a cél. 

Az idén indulunk először (iskolai csapat lévén) a február-
ban kezdődő diákolimpián. Ezen kívül még számos kézilabda 
tornán szerepeltünk. Szeptemberben Szegeden az U9-es 
szivacskézisek értek el szép eredményt. A hatcsapatos tornán 
a szombathelyieket és az FTC-t megelőzve lettünk elsők. 

Novemberben Szelén rendeztünk négycsapatos tornát a 11 
évesek számára. Az Euro-Novex Kft. támogatásával létrejött 
rendezvényen nagyon színvonalas mérkőzéseket láthattak a 
szeleiek.  Az ASI (Angyalföldi Sportiskola)- a korosztályos 
magyar bajnok- és Szombathely csapata mögött a 3. helyen 
végeztünk. 

Decemberben Budapesten már harmadik alkalommal vet-
tünk részt a Ferenczy Kupán. Az U9-esek 3., az U11-esek 5. 
helyezést értek el. 

 
MAGASAN SZÁRNYALT A „SZELEI FŐNIX” 

Január 27-29-én került megrendezésre az ország legna-
gyobb kézilabda gálája, a debreceni Főnix Kupa. Hét korosz-
tályban, 128 csapat, több mint 1500 kézilabdása, kilenc hely-
színen mérte össze tudását. Mindenki ott volt, aki a sportág-
ban számít. 

Az U11-ben 15 csapat négy csoportban kezdte el a mérkő-
zéseket. Nekünk a kupavédő Szeged, a magyar bajnok ASI és 
a Csepel csapata jutott. Belehúztunk?! 

Az első mérkőzés: Tápiószele – Szeged 19:19 
Kiváló játékkal, szoros mérkőzésen végig vezettünk. Az 

utolsó pillanatban kapott hetessel, Szeged pontot mentett. 
Nem mi voltunk az esélyesek, örültünk a döntetlennek is. 

Csepel – Tápiószele     4:23  ASI – Szeged 14:13 
A csoportelsőségért győzni kellett! Meg tudjuk- e lepni a 

bajnokot? - kérdezték tőlünk. 

Tápiószele – ASI 20:13 Meggyőző játékkal, imponáló 
győzelmet arattunk, hatalmas örömet szerezve a szurkoló 
szülőknek, és természetesen magunknak is. 

Vasárnap az elődöntőben Debrecen csapata várt ránk. Van- 
e esély? Ha így játszunk, akkor talán?...  Lehet- e így játszani 
még egyszer, másnap is? Lehetett! 

Tápiószele – Debrecen 15:13 Hatalmas boldogság! Má-
moros siker! Kislányaink nagy lelkierejéről tanúskodott, hogy 
a házigazdák ellen is győzni tudtak.  

A sorsolás szeszélye folytán, egy óra múlva következett a 
döntő mérkőzés, a csodálatos Főnix Csarnokban. 

Hódmezővásárhely – Tápiószele 15:8 A félidőben még 
döntetlenre álltunk, de a második félidőre testileg és lelkileg is 
„elfogyott” a csapatunk. Ilyen rövid idő alatt ekkora 
„élménybombát” lehetetlen volt feldolgozni. A pihentebb 
ellenfél tudott győzni. Gratuláltunk nekik. 

Ez a második hely, ötéves munkánk legnagyobb szakmai 
sikere! 

 
BÜSZKESÉGEINK:  
Kácsor Gréta, Sziráki Boglárka, Mészáros Nikoletta, Patai 

Laura, Rubint Evelin, Farkas Szimonetta, Tisza Klaudia, 
Maczó Dorina, Tóth Boglárka, Kádas Virág, Bodor Henriet-
ta, Szabó Fanni. 

Kácsor Istvánné 

Magyarország legjelentősebb, legerősebb kézilabda után-
pótlás versenye, az V. Főnix Kupa, 2012. január 27-28-29-én 
zajlott Debrecenben. Hét korosztályban, 128 csapat mérte ösz-
sze tudását. Városunkat, iskolánkat, az Euro-Novex 
Tápiószele 2000-es leány kézilabda csapata képviselte Kácsor 
Istvánné edző, és Kácsor István kíséretével. A döntő az ország 
egyik legimpozánsabb csarnokában, a 2002-ben épült Főnix 
Csarnokban került megrendezésre, ezzel is megadták a szer-
vezők a mérkőzésnek a rangot.  A 8000 fő befogadására alkal-
mas 4 szintes, több mint 3000 m2-es arénaterű csarnokban a 12 
TÁPIÓSZELEI KISLÁNY ÉS AZ EDZŐHÁZASPÁR olyan fantasztikus 
eredményt ért el, ami eddig, egyik kézilabda csapatunknak 
sem sikerült. A 2000-es korosztályban az EZÜST ÉRMET hozták 
el, maguk mögött tudva az FTC, az ASI, a Debrecen, Szeged, 
Szombathely stb. nagy sportklubok csapatait.  

A lányoknak nem volt gyúrója, nem volt külön sportorvo-
sa, kapusedzője s számos más, a sportolókat kiszolgáló sze-
mélyzete. Ennél sokkal több adatott meg nekik. Két olyan fan-
tasztikus pedagógus, aki immár öt éve tanítja, neveli őket a 
kézilabda fortéjára, a küzdelem, a kitartás fontosságára, a csa-
patszellem, az egymásra figyelés, az együttdolgozás élményé-
re. Az öt év alatt nyújtott példamutatás, a tanítványok felé 
áradt szeretet, bizalom, olyan értékeket adott gyermekeink-
nek, ami erősítette jellemüket, kitartásukat, önbizalmukat, 
melyek egyértelműen meghatározzák további életüket. Egy-

szerre voltak edzők, pedagógusok, pszichológusok, csapattár-
sak és gondoskodó szülők. Intézményünk és a szülők nevében 
szeretnénk megköszönni türelmeteket, energiátokat, s szak-
mai, pedagógiai tudásotokat, hiszen az elért eredmény egyér-
telműen bizonyítja munkátok magas színvonalát. 
 
Kedves Edit és Pista!  
„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fog-

ják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.”  
Buehner Karl William 

Köszönjük: 
Kácsorné György Gabriella 

szülő, igazgató 
 

Azt, hogy a csapat ilyen rangos mérkőzéseken anyagilag 
és szakmailag részt vehetett, az Euro-Novex Kft. két vezető-
jének, Bencsik Tündének és Sziráki Károlynak köszönhet-
jük, hiszen öt éve szponzorálja tanulóinkat, s próbálnak 
minden anyagi hátteret megteremteni a tápiószelei leány 
kézilabda utánpótlásnak. 

Iskolánkban közel 50 tanulónk edzését, versenyeztetését, 
utaztatását támogatja a Kft. Városunk, intézményünk, tanít-
ványaink nevében köszönjük azokat a lehetőségeket, élmé-
nyeket, amelyeket gyermekeinknek biztosítanak a sportág 
támogatásával.  

DEBRECENBE KÉNE MENNI… 
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A hagyományoknak megfelelően a 
mesemondó verseny az alsóban idén is 
megrendezésre került.   A népmesék 
gyöngyszemeit hallhatta minden érdek-
lődő változatos stílusban és formában. 

”Járuljatok elénk régi mesék, hozzá-
tok el a csodák üzenetét” 

Jékely Zoltán gondolatával köszöntöt-
tük azt a 19 tehetséges 1. és 2. osztályos 
gyereket,  akiknek szórakoztató-
léleknemesítő produkcióinak segítségé-
vel sikerült újra feltámasztani az érdek-
lődést a magyar mesekincs gazdagsága 
iránt, ismételten érdekessé tenni az élő-
szó nem pótolható csodáit a ma már 
főleg a számítógéphez szokott gyerekek 
körében. 

A kis előadók Badenszkiné Lesták 
Zsuzsanna, Vállaji Ottóné tanárnők, és 
Martzné Boros Krisztina, az Apáczai 
Tankönyvkiadó szakreferense alkotta 
zsűri előtt mérhették össze tudásukat. 

Többségében magyar népmeséket 

hallottunk, hol rövidebbet, hol meg egé-
szen hosszút. A tréfás történetek vidám 
kacajt, mosolyt csaltak mindenki arcára, 
a fordulatok megoldását kíváncsi tekin-
tetek követték. A végére azonban mindig 
minden jóra fordult, ahogy az egy vala-
mire való meséhez illik. A legkisebb ki-
rályfi megtalálta élete szerelmét, a jó 
győzedelmeskedett, és a gonosz pedig 
elnyerte méltó büntetését. 

A gyerekek ügyesen elmondták a 
meséiket, ki bátran, hangosan, jó kiállás-
sal, ki meg kicsit megszeppenve, néha 
akadozva. Ennek ellenére a zsűri min-
denkinek mondott bátorító, kedves gon-
dolatokat és megdicsértek mindenkit, 
aki rászolgált. Míg a zsűri eldöntötte a 
helyezéseket, a versenyzők elfogyasztot-
ták a finom csokit, kipróbálták a 
”csodaceruzát”. 

Mindenki kapott emléklapot, a helye-
zettek pedig nagyon szép mesekönyve-
ket. Végül is a következő helyezések 

alakultak ki: 
1. osztály 

1. helyezett: Kókai Emese 1.b és 
 Martossy Luca 1.a 
2. helyezett: Heren Henrietta 1.b és 
 Maka Karolina 1.c 
3. helyezett: Algács Viktória 1.c, 
 Várkonyi Alexandra 1.c és 
 Kiss Máté 1.a 

2. osztály 
1. helyezett: Varró Mercédesz 2.c és 
 Sipos Tamás 2.c 
2. helyezett: Bugyi Máté 2.b és  
 Nagy Márton 2.c 
3. helyezett: Sulyák Mercédesz 2.a és  
 Till Kitti 2.a 

Az 1. helyezetteknek előre is sok si-
kert kívánunk a körzeti mesemondó 
versenyen való részvételhez! 

A csodákkal teli percekért ezúttal is 
köszönet a versenyzőknek! 

 

Jónás Istvánné 

MESEMONDÓ VERSENY 

Mesemondó verseny volt a 3-4. 
osztályosok között! 

Iskolánk alsó tagozatán, immár 
hagyomány, hogy minden évben 
megrendezzük a 3-4. osztályosok 
mesemondó versenyét. Idén 17 me-
semondó a népmesék világából vá-
laszthatott. 

Csodálatos délutánt töltöttünk 
együtt, izgultunk és szurkoltunk 
egy-egy mesehősért. A gyerekek 
gyönyörűen hangsúlyoztak, és min-
denki győztesnek érezhette magát. 

A zsűri, melynek tagjai: Ficza 
Tiborné, Kiszelné Moró Szilvia és 
Borsos Judit voltak, kellő hozzáér-
téssel és nagy tapasztalattal értékel-
ték a kis mesemondókat. Mégis 
dönteniük kellett! 

 
3. osztály 
Raffael Eszter 3. c 
Raffael György 3. c 
Berzsényi Vivien 3. b 
 
 

4. osztály 
Pap Gergely 4. b 
Katona Daniella Virág és  
Gulyás Máté 4. a 
Kovács Mirjam Adrienn 4. c 
 
Remélem, még nagyon sok ha-

sonló, tartalmas jó hangulatú dél-
utánt tölthetünk együtt. Köszönet a 
felkészítő tanító néniknek és a szü-
lőknek. 

Ivanics Lászlóné 
szervező tanító néni 

„ JÁRULJATOK ELÉNK RÉGI MESÉK, HOZZÁTOK A CSODÁK ÜZENETÉT” 

Ezzel a mottóval nevezett be hatodik osztályos csapatom a 
2011-2012-es tanévben, immár hatodik alkalommal az Or-
szágos Környezetvédelmi Versenyre. A döntő Nyíregy-
házán lesz, ahonnan a gyerekek: Erős Rebeka, Jánosi 
Roland, Katona Krisztián, Palásti Alex minden évben 
elhozták az első három helyezés egyikét. Idén „A Víz az 
élet!” projekt négy fordulóban valósul meg.  

Feladatunk: felhívjuk iskolatársaink és Tápiószele 
lakosainak figyelmét Földünk édesvízkészletének fon-
tosságára. Bizonyítani szeretnénk, hogy sok esetben 
pazaroljuk vizünket, a vízzel takarékoskodjunk.  

Kérdőívet készítettünk, amelyben megkérdeztünk 
gyermeket és felnőttet egyaránt, mennyi vizet használ-

nak mindennapi élettevékenységük során? Kiselőadáso-
kat tartottunk a víz szerepéről, jelentőségéről, a fenn-
tartható vízfogyasztásról, a takarékos vízhasználatról. 
Szórólapot osztottunk a településen élőknek, amelyen 
kifejezésre juttattuk rossz vízhasználatunkat. Munkáin-
kat összesítettük, és egy kiállításon megjelenítettük.  

Kiállításunk több információt tartalmaz, amelyek 
mindegyike Földünk fogyó ivóvízkészletének megóvá-
sára figyelmeztet. Iskolánk aulájából először a Simonffy 
Kálmán Művelődési Házba vittük a kiállítás anyagát. Itt 
január 31-ig, majd február 1-jétől február 17-ig a városi 
könyvtárban tekinthetik meg az érdeklődők. 

Dr. Hajdú Jenőné 

SOK CSEPP SOKRA MEGY! 



Önkormányzati Híradó 

8 2012. február 

MEGVAN AZ ELSŐ NAGY KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS NYERTESE 

A térséget érintő szennyvízberuházás 
Európai Bizottsági jóváhagyást követő-
en végre a megvalósítási fázisába lépett. 
A meghirdetésre került közbeszerzési 
eljárások közül a Tápió Menti Régió 
szennyvíz elvezetése és szennyvíz tisz-
títása elnevezésű projekthez szükséges 
FIDIC Mérnöki és műszaki ellenőri 
tevékenység ellátására irányuló közbe-
szerzési eljárásban eredményt hirdetett 
a kedvezményezett Tápiómenti Terület-
fejlesztési Társulás. 

A közbeszerzési felhívás megjelente-
tését egy hosszú, két körös minőségbiz-
tosítás előzte meg. Első körben az Ener-
gia Központ Nonprofit Kft., mint Közre-
működő Szervezet, majd ezt követően a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbe-
szerzési Felügyeleti Főosztálya 
minőségbiztosította és látta el tanúsítvá-
nyával a közbeszerzési eljárás doku-
mentációit és ezt követően jelenhetett 
csak meg a hirdetmény. A szakértők, 
tanácsadók és a Bíráló Bizottság –
melyben a Közreműködő Szervezet és 
az Irányító Hatóság munkatársai mellett 
a tanácsadók, a Társulás munkaszerve-
zetének tagjai és az érintett települések 
polgármesterei közül is jó néhányan 
részt vesznek - javaslatát az eljárás ki-

menetelére vonatkozóan a Közbeszerzé-
si Felügyeleti Főosztály ellenőrizte és 
jóváhagyta. Ezután kerülhetett sor a 
döntésre a nyertes ajánlattevőre vonat-
kozóan. Január 25-én a Társulási tanács 
és a Társulás Közbeszerzési Bizottsága 
hozta meg döntését, miszerint az eljárás 
nyertese az Eurout-Oviber Konzorci-
um. 

A konzorcium jóval az eljárás becsült 
értéke (nettó 815 millió Ft) alatt nyerte 
el megbízatását nettó 275 millió forintos 
ajánlatával. 

Szerződéskötésre a nyertes ajánlatte-
vővel a 10 napos szerződéskötési mora-
tórium letelte után kerülhet sor. 

Ezzel párhuzamosan a kivitelezésre 
vonatkozó közbeszerzési eljárások is 
zajlanak. A minőségbiztosítás lezárását 
követően, még a múlt esztendőben 
megindította azokat a Tápiómenti Terü-
letfejlesztési Társulás. 

A szennyvíztisztító telepek és kom-
posztáló telep tervezésére és kivitelezé-
sére kiírt közbeszerzési eljárás ajánlatait 
január 12-ig nyújthatták be az ajánlatte-
vők. A szennyvíztisztító telepekre öt, 
míg a komposztáló telepre 2 ajánlat 
érkezett. Az ajánlatok érvényességi, 
megfelelőségi és szakmai értékelése 

folyamatban van. 
A szennyvízcsatorna hálózat terve-

zésére és kivitelezésére vonatkozóan is 
megindult a közbeszerzési eljárás. A 
projekt legnagyobb volumenű kivitele-
zési munkáira kiírt közbeszerzési eljárás 
- becsült értéke meghaladja a 20 milliárd 
forintot - tervezett ajánlattétel határideje 
2012. február 17. 

Ezúton is szeretnénk tájékoztatni a 
szennyvízberuházás által érintett Lako-
sokat, hogy még rövid ideig van lehető-
ség Fundamenta LTP. szerződések köté-
sére. Ezzel kapcsolatban kérjük keressék 
a Tápiómenti Települések Csatornamű 
Vízgazdálkodási Társulat munkatársait 
Nagykátán, az Egreskátai út 27. szám 
alatti irodájukban, vagy a helyi kötési 
lehetőségekről érdeklődjenek a polgár-
mesteri hivatalokban. 

Mivel a beruházás kivitelezése hama-
rosan megkezdődik és most már nem 
gördülhet semmilyen nem várt akadály 
a megvalósulás elé, javasoljuk, hogy 
minden érintett éljen ezzel az utolsó, 
fizetési könnyebbséget biztosító lehető-
séggel. 

 
Kovács Norbert 
projektigazgató 

Tízszeresére emelkedik a talajterhelési díj február 1-jétől a 
vonatkozó törvény értelmében, így legalább 1200 forintot kell 
fizetni minden egyes elfogyasztott köbméter ivóvíz után azok-
nak, akiknek az ingatlanja nincs rákötve a kiépített szennyvíz-
csatornára. A jogszabály célja, hogy a csatornarendszerre tör-
ténő csatlakozásra késztesse azon ingatlantulajdonosokat, 
akik utcájában kiépítésre került a csatornahálózat. Érzékeny 
vízbázisú területeken ez a díj 1,5 ill. 3-szoros szorzóval is nő-
het. 

A mi vidékünk érzékeny vízbázis 1,5 a szorzószám, így a 

díj 1800Ft/m3/hó. Itt a Tápió-vidéken most van folyamatban 
a csatornahálózat kiépítése. Lakossági fórumokon korábban 
néhányan jelezték, hogy ők inkább fizetik a talajterhelési dí-
jat/adót (120 Ft/m3/hó volt) de nem akarnak csatornát. 

Ez a tízszeres emelés remélem, mindenkit arra ösztönöz, 
hogy a részletfizetést kihasználva, be kell köttetni a csatornát! 

 
Kovács Ferenc 

polgármester 

TALAJTERHELÉS 

Tápiószele és Térsége Közhasznú Mentésügyi Alapítvány 
tájékoztatja a Lakosságot, hogy támogatásból AMBU 
SAM újraélesztés gyakorlásához szükséges eszközt vásá-
rolt. 
Az eszközt a tápiószelei mentőállomás dolgozói használ-
ják, de a környező települések általános iskolai tanulói-
nak elsősegély oktatásán is bemutatásra kerül és kipró-
bálható lesz. 
  
Köszönjük támogatásukat! 

Mentőállomás dolgozói 

ALAPÍTVÁNYI HÍREK 
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JÖVŐNK ENERGIÁJA 

Tápiószelére érkezik  

a Paksi Atomerőmű tájékoztató kamionja 

Hogyan működik az atomenergia? Mi lenne, ha nem 
létezne a Paksi Atomerőmű? Hogyan őrizhetjük meg 
egészséges környezetünket gyermekeink, unokáink szá-
mára úgy, hogy ne kelljen áramhiánnyal küszködnünk, 
vagy a mainál jóval magasabb villanyszámlát fizet-
nünk? 
Ezekre és még további izgalmas kérdésre is választ kap-
hat, ha meglátogatja a Paksi Atomerőmű interaktív kiál-
lítását. Az MVM Csoport, a Paksi Atomerőmű tájékoz-
tató kamionjában személyesen is kipróbálhatja, hogyan 
nőne a villamos energia ára és a környezetterhelés, ha 
csökkentené a legolcsóbb és legtisztább áramot előállító 
atomerőmű teljesítményét. Megtudhatja, milyen szigorú 
biztonsági intézkedések mellett működik a paksi erő-

mű, s tájékozódhat az olcsó és tiszta 
atomenergia hosszú távú alkalma-
zásával kapcsolatos tervekről. 
Időpont: 2012. február 21 
Helyszín: Focipálya parkolója, Tápiószele, Posta út 

Szimulátorunkon Ön is irányíthatja az atomerőművet, 
láthatja, hogyan drágulna az áram és hogyan nőne Ma-
gyarország károsanyag-kibocsátása, ha nem lenne 
atomerőmű; 

Megnézheti filmünket az atomerőmű működéséről és 
az atomenergiáról; 

Interaktív kiállításunkon megismerkedhet a világ összes 
atomerőművével, a közel három évtizede biztonságo-
san működő Paksi Atomerőmű történetével és jövőjé-
vel, a magyar villamosenergia-hálózattal, Paks és kör-
nyezete élővilágéval; 

Tekerjen egy kört áramfejlesztő kerékpárunkkal, és 
megtudhatja, mennyit kellene biciklizni ahhoz, hogy 
megtermelje egy fél órás tévéműsor végignézéséhez 
szükséges energiát; 

Végül, de nem utolsósorban most minden kérdésére 
őszinte választ kaphat az atomerőmű szakembereitől. 

Csoportos jelentkezés, érdeklődés: 

Papp Ildikó: +36 30 834-7468 

Ezt a köszönetet elsősorban a Tápiószelei Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülete, de tudom, hogy Tápiószele város 
valamennyi lakója, intézménye nevében tehetjük. 

Kasza Sándor éppen 60 éve önkéntes tűzoltó. Ebből 
a hatvan évből az utóbbi 36 évet Tápiószelén töltötte, 
1996-tól Ő volt az egyesület elnöke. Bartucz Antal 1956 
óta a mai napig önkéntes tűzoltó Tápiószelén. 1972-től 
az egyesület parancsnoka. Munkájukat számos kitün-
tetés és tárgyi jutalom ismeri el. 

Az egyesület 2012. január 22-én tartotta tisztújító köz-
gyűlését. Munkájuk elismeréseként számukra a tiszte-
letbeli elnök és a tiszteletbeli parancsnok címet adta az 
egyesület tagsága. Kívánjuk, hogy a továbbiakban is 
legyenek közöttünk és segítsenek munkánkban. A meg-
választott új vezetés számít tapasztalatukra, szaktudá-
sukra. 

A tagok a következő tisztségekre választottak: 
Elnök: Faragó Sándor 

Parancsnok: Szabó István 
Parancsnokhelyettes: Varga Ferenc 
Titkár: Bartucz Attila 
Gazdasági vezető: Badenszki Jánosné 
Szertáros: Szabó Gábor 
Vezetőségi tagok: Berzsényi Mihály és Kasza Attila 
Etikai bizottság elnöke: Boros Mihály 
Tagjai: Varga Katalin és Bartucz Ernő 
 
A nevekből is kiderül, de elhangzott a közgyűlésen 

is, hogy nemcsak baráti, bajtársi szálak, kapcsolatok, 
hanem családi tradíciók is kötik össze az egyesületen 
belül a tagokat. Ezek a tagok Tápiószele önkéntes tűzol-
tói, akik több éve, illetve több évtizede végzik munkáju-
kat városunk védelmében. 

Ezután is ezt tesszük, minden tudásunk szerint. 
F. 

KÖSZÖNJÜK, SANYI BÁCSI! KÖSZÖNJÜK, BARTUCZ TÓNI! 

 
LAPZÁRTA:  

2012.  
MÁRCIUS 1. 

VÉRADÁS 
Időpont: 2012.03.06. 13órától -16óráig 

Helyszín: Simonffy Kálmán Művelődési Ház, 
Tápiószele, Posta út 2. 

Minden véradót várunk! 
Urbán Mária 
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A TERMÉSZETBARÁT KLUB HÍREI 
Nagyon bőséges prog-
rammal megtöltött évet 
tudhat maga mögött a 
Természetbarát Klub. 
168 fős tagsága a tava-
lyi tervezett 39 helyett 
– a színházlátogatások-
kal 43 rendezvényen 
vett részt. Mindössze 2 
programban történt 
változás (munkanap 
áthelyezés miatt) azo-
kat az idén fogjuk meg-
valósítani. Az öt orszá-
gos kiírású gyalogos 
tel j esít ményt úrával 
együtt rendezvényein-

ken 2620 fő vett részt. Ezek a számok is elhangzottak 
azon a szokásos éves közgyűlésen, amit ez évben is a 
TRAFÓ éttermében tartott a Klub a Bakancsosbálon. A 
220 vendég a vacsora után Szendy Szilvi és Peller Kár-
oly (az év operettszínésze) szenzációs műsorát nézte 
meg, majd ezt követően a szokásos játékok és tombolák 

tarkították a tánc közbeni lazításokat. Kiosztásra kerül-
tek a művészek által dedikált idei túranaptárak, mely-
ben az idén is találnak bőséges programkínálatot a klub 
tagjai. 

Továbbra is lesznek országos kiírású nyílt gyalogtú-
ráink, összesen 7, ezek közül az első éppen szombaton 
volt a Hótaposó (Téli) Sóút túránk, melyre még 10 látássé-
rült túrázó is érkezett 10 látó gyakorlott túrázóval. Meg-
ható volt megtapasztalni érkezésüket és örömüket, mi-
kor beértek Szolnokra a 33 km-es túra végén, amit szo-
katlanul zord időben, éles szélben, metsző hidegben és 
néhol térdig érő hóban tettek meg. 

Következő nyílt gyalogtúránk a szokásos Kincsem – 
Aranyszarvas túra lesz, melyre szeretettel várjuk a sze-
lei túrázókat is, a túra időpontja március 17. szombat. 
Erről bővebben a márciusi számban olvashatunk. 

Az olvasók figyelmébe ajánlom Basa László évértéke-
lő összefoglalóját a www.tapiokultura.hu oldalon, vala-
mint az idei Téli sóút túra élménybeszámolóit a 
www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/beszamolo?
a=a&id=10  internetes oldalakon. 

Lipák István  
klubvezető 

KÖSZÖNET 
Szeretném megköszönni a tápiószelei Mozgáskorlátozottak Klubja nevében, a városi polgármesteri 

hivatal akadálymentesítését. Nemcsak az idősekre, a babakocsival közlekedőkre, a mozgáskorlátozot-
takra, hanem a gyengén látókra is gondoltak. 

Köszönjük a Polgármester Úrnak, a Jegyzőnőnek és az összes dolgozónak, hogy szabadidejüket fel-
áldozva bejöttek január 28-án, szombaton a hivatalba és szívélyesen fogadtak Bennünket, végigvezet-
tek a hivatal helyiségein, még a liftet is kipróbálhattuk. 

Jovanovits Gyuláné 

Szeretnénk tájékoztatni szépkorú társainkat, hogy minden ellenkező híreszteléssel szemben az egyesüle-
tünk nem bomlott fel! Működünk és folytatjuk a munkát. 
Jelenleg ügyvezető elnökség vezeti az egyesületet. 

Február13-án lesz az új vezetőség választó közgyűlés. Az új vezetés is azt a célt szeretné megvalósítani, 
amellyel az egyesület megalakult: minél több szépkorú társunk vegyen részt az egyesület tevékenységében, ápol-
juk a társklubokkal való kapcsolatot itt helyben, és távolabbi vidékeken is. 

Mindenki érezze azt, hogy összetartozunk, s ha van vitánk is, azt meg tudjuk oldani türelemmel, egymás 
megértésével. 

Továbbra is várunk Mindenkit szeretettel! 
a „Borostyán” Nyugdíjas Klub Egyesület 

ügyvezető elnöksége 

„BOROSTYÁN” NYUGDÍJAS KLUB EGYESÜLET 

ELADÓ 
A város központjához és az iskolához közel, a Kossuth Lajos út 22. számmal szemben fekvő,  

Tápiószele külter. 0243/16 hrszámú, 3082 m2 területű 6,97 ar. Korona értékű szántó művelési ágú ingatlan,  
mely korábban belterület volt, később ismét az lehet, a telek végében, az út baloldalán már van ház.  

ÉRDEKLŐDNI a 06 70 3232 680 telefonon lehet.  
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,,Az ember eltemeti halottjait, sírjuk fölé keresztet ácsol, 
jelnek, hogy van valami, ami több, mint az élet.” 

Wass Albert 
Január hónapban elhunytak: 

özv. Kiss Jánosné /Balla Margit/ élt: 87 évet 
özv. Nagy Pálné /Nagy Erzsébet/ élt: 88 évet 
Miskolczi Ferenc élt: 68 évet 

 
Emléküket megőrizzük! 

GÓLYAHÍR 
„ A gyerekem az életemnek mása,ő én vagyok, 

 de mégis Ő maga.” 
 
Január hónapban születtek: 
Malák Márk Treszkai Krisztina és 
 Malák István fia 
Németh Roxána Zala Tímea és 
 Németh Károly leánya   
Hosszú életet és nagyon sok boldogságot kívánunk az 

újszülötteknek és szüleiknek egyaránt! 

M E G H Í V Ó 
 

Tisztelettel és szeretettel hívunk minden HÖLGYET 
 

2012. március 11-én, vasárnap  
15 órára  

 a 

 

tápiószelei Simonffy Kálmán  

Művelődési Házba 
  

 

NŐNAPI ÜNNEPSÉGÜNKRE,NŐNAPI ÜNNEPSÉGÜNKRE,NŐNAPI ÜNNEPSÉGÜNKRE,NŐNAPI ÜNNEPSÉGÜNKRE,    

ahol 
    

CSERI  KÁLMÁNNÉ  
„A MEGBOCSÁTÁS” 

címmel tart előadást. 

 

 

ÜNNEPI MŰSOR 

BUZÁS DÓRA hegedűművész koncertje 
BORSOS JUDIT verses köszöntése 

  
 

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt! 

ÜGYVÉDI FÉLFOGADÁS 
Dr. Kása Gábor nagykátai ügyvéd minden héten, csü-

törtökön 17 és 19 óra között tart ügyvédi  
félfogadást Tápiószelén,  

a Simonffy Kálmán Művelődési Házban. 
telefon : 06-20 9 563 480 

ASHIHARA-KARATE EDZÉSEK 
 
MINDEN KOROSZTÁLY SZÁMÁRA KORTÓL, NEMTŐL 
ÉS STÍLUSTÓL FÜGGETLENŰL. HA SZERETNÉL KE-
MÉNY EDZÉSEKET ÉS JÓ HANGULATOT, ÉRDEKEL A 
VERSENYZÉS, AZ ÁLLÓKÉPESSÉGED JAVÍTÁSA, AK-
KOR ITT A HELYED KÖZTÜNK. GYERE ÉS MOZOGJ!  
HELYSZÍN:           2700 CEGLÉD, SZÉCHENYI ÚT 14/d. 
      VÁRKONYI ISTVÁN ÁLT. ISKOLA TORNATERME 

 
IDEJE:                      Hétfő:   17h-18.30h-ig 
                                  Péntek: 17h-18.30h-ig 
EDZŐ:    SEMPAI  ABUCZKY CSABA 1 DAN 
                                    ( 2 x VB bronz és EB bronzérmes ) 
 
AZ EDZÉSEKRE 5 ÉVES KORTÓL MINDEN GYERMEKET 

VÁRUNK! 
 

FELNŐTTEKNEK 
KNOCK DOWN ÉS FULL CONTACT RENDSZERBEN 

 
ÉRDEKLŐDNI:  +36-30-628-4443  

Abuczky Csaba 1 DAN és 
06 30 296-4743 Lévainé Dobi Dorottya 

„AKI NEM BÚJIK BE AZ OROSZLÁN BARLANGJÁ-
BA, AZ NEM SZEREZHET OROSZLÁNKÖLYKÖT!” 

 
OSU! Lévainé Dobi Dorottya 

Urbán Mária 




