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Adatlap 
Név, egyéb személyi adatok: 
Tevékenységének rövid ismertetése: 
Fotót mellékelten átadok: igen/nem 

Kovács Ferenc 
polgármester 

KRÓNIKA 
Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei:  

A csapadékvíz elvezetés terveinek 
(un. Kisfalu és Györgyei – Bartók B. – 
Széchenyi utak által határolt területek) 
engedélyezéséhez a Környezetvédelmi 
és Vízügyi hatóság hiánypótlásának 
eleget tettünk. 

A képviselı-testület által jóváha-
gyott központi állami tulajdonba vétel 
miatt szükséges telekalakítások és épü-
letfeltüntetések (Széchenyi úti iskola 
ingatlana, Farmosi úti iskola ingatlana, 
mővelıdési ház és sportpálya) elkészül-
tek. A vezetékjog jogosultjának hozzájá-
rulását követıen az ingatlan-
nyilvántartáson való átvezetése is meg 
fog történni. 

A Pest Megyei Kormányhivatal 
megkereste önkormányzatunkat a járási 
kormányhivatalok rendszerének kialakí-
tásával kapcsolatban. Jeleztük szándé-
kunkat állandó kirendeltség mőködteté-
sére és kormányablak kialakítására. Erre 
önkéntesen, települési önkormányzati 
finanszírozással van lehetıség. Remél-
jük, hogy a lakosság érdekeit figyelembe 
veszik, és Tápiószelén lesz lehetıség az 
ügyek intézésére. 

A május 12-én XV. alkalommal 

megrendezésre kerülı nemzetközi nyug-
díjas béketalálkozó kedvezı idıjárási 
körülmények között lezajlott. A gazda-
sági válság miatt kevesebb csoport láto-
gatott el hozzánk, mint korábban. 

Az elmúlt hetekbn több esetben is az 
önkormányzati vízmő vagyon államosí-
tásáról tárgyaltunk. A Tápió-vidék kis-
térségnek a közös csatornázási projektje 
miatt közösen kell üzemeltetıt keresnie. 
Tárgyalásokat folytattunk mind az 
Ökovíz Kft-vel, mind a DAKÖV Kft-vel 
üzemeltetési szerzıdés tárgyában. A 20 
település polgármestereinek többsége az 
Ökovíz Kft-vel történı szerzıdéskötést 
támogatja. A többség véleménye mind a 
20 településre kötelezı hatású. Az elkö-
vetkezı napokban a bérleti vagy va-
gyonkezelési szerzıdésekben rögzített 
konkrét értékeket határozzuk meg. Az 
üzemeltetési szerzıdés életbe lépésének 
utolsó határideje 2012. június 30. A 
megállapodások értelmében az év végé-
ig a Város Gondnokság mőködteti a 
vízmővet, teljes körően 2013. január 1-
jével kerül az új szolgáltatóhoz. 2014. 
január 1-jétıl kormányzati szinten hatá-
rozzák meg a vízdíjakat, addig a mostani 

áron kell fizetni a lakosságnak a víz fo-
gyasztását. 

Bangó János tápiószelei lakos kérel-
me alapján az Egyenlı Bánásmód Ható-
ság egyeztetı tárgyalást folytatott Ön-
kormányzatunkkal. A kérelmet Bangó 
János a Hatósághoz a lakhatás megol-
datlansága és az átmeneti segély elutasí-
tása miatt nyújtotta be. 

A Blaskovich Múzeum alapításának 
60. évfordulójára rendezett ünnepségek 
egybe estek a 14. Blaskovich napok ren-
dezvény sorozattal, amely méltó meg-
emlékezést és nívós programokat tartal-
mazott. A Terék József zenei szerkeszté-
sében készült Tápió-mente népdalai, 
népzenéje CD nyilvános bemutatója a 
múzeumban nagy sikerrel megtörtént. A 
rendezvényen a képviselı-testület dönté-
se alapján Terék József részére a 
Tápiószeléért Emlékérem kitüntetés 
adtam át. 

A gyermeknapon fellépett a Bozsik 
Yvett Társulat. A „Létramesék” címő 
produkció nagy sikert aratott. 
 

 

Kitüntetés 
17/2012. (02. 06.) számú önkormányzati határozat 

Tápiószele Város Önkormányzatának képviselı-testülete 
„Tápiószeléért Emlékérem” kitüntetést adományozza  

Terék József zenész, zenepedagógus részére. 
A képviselı-testület a kitüntetéssel ismeri el Tápiószele és a Tápió-
mente népdalai és népzenéje győjtésével, feldolgozásával és bemuta-
tásával szerzett elévülhetetlen érdemeit. A szülıföld szeretetébıl és a 
múlt tiszteletébıl példát mutatva munkájával hozzájárul Tápiószele 
országos és nemzetközi ismertségéhez. 

Pályázati kiírás 
Tápiószele Város Önkormányzatának képviselı-
testülete Tápiószele várossá nyilvánításának 
3. évfordulója alkalmából 2012. évben második 
alkalommal rajzpályázatot ír ki.  
A pályázat témája 2012-ben „Tápiószele – ahogy 
Én szeretném”.  
A pályázat 5 kategóriában 

- 3-6 éves,  
- 7-10 éves,  
- 11-14 éves,  
- 14-18 éves és  
- 18 év felettiek részére kerül kiírásra. 

 
A pályázatra bármilyen technikával készíthetı 
kép, legfeljebb A/4 méretben. A képekhez zárt 
borítékban kérjük mellékelni készítıjének nevét, 
születési dátumát és értesítési címét, elérhetıségét.  
A képeket 2012. július 31-ig kell a Polgármesteri 
Hivatal titkárságára eljuttatni. 
A beérkezett képek zsőrizését a képviselı-testület 
végezi. Minden kategóriában 1-3. helyezés kerül 
megállapításra. A benyújtott pályázatok az önkor-
mányzat „tulajdonába” kerülnek, helyezésüktıl 
függetlenül. A pályázat eredményhirdetése a 
„város napján” történik. 

Kovács Ferenc  
polgármester 

Felhívás 
Tápiószele Város Önkormányzata Tápiószele neves szülötteinek, a 
településért önzetlenül élt és élı embereknek nevét megırzendı tele-
pülési adattárat szeretne kialakítani.  
Terveink szerint mindazon személyek adatait szeretnénk összegyőjte-
ni, akik az élet bármely területén maradandót alkotva elismerésre 
méltót tettek e településért. Adattárunkban nemcsak a település szü-
lötteinek és az itt élı vagy élt embereknek, hanem mindazon szemé-
lyeknek tevékenységét szeretnénk megırizni, akik Tápiószeléért, 
városunkért maradandót tesznek vagy tettek.  
Kérem Önt, hogy amennyiben a kezdeményezéssel egyetért, és ismer 
olyan személyt, akit települési adattárunkba felvételre ajánl, az alábbi 
Adatlap minta szerint írásban juttassa el a Polgármesteri Hivatal tit-
kárságára. Kérem, hogy az adatlaphoz – lehetıség esetén - fotót is 
szíveskedjék a javasolt személyrıl mellékelni. 

Kovács Ferenc  
polgármester 
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Igazgatási szünet 
 

Tájékoztatjuk  

a Tisztelt Lakosságot, hogy  

a Tápiószelei Polgármesteri 

Hivatalban  

2012. július 23–tól július 27-ig, 

illetve  

2012. aug. 21-tıl aug. 24-ig  

igazgatási szünet lesz.  

 

Az igazgatási szünet  

idıtartama alatt a Hivatalban  

ügyfélfogadás nem lesz.  
 

Tóth Julianna  
jegyzı 

VÁLTOZÁS  

A POLGÁRMESTERI  

HIVATAL  

ÜGYFÉLFOGADÁSÁBAN 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakos-

ságot, hogy Tápiószele Város 

Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalában az ügyfélfogadási 

rend 2012. június 1-jével az 

alábbiak szerint változik: 

 Hétfı: 7.30 – 17.30 

 Kedd: nincs ügyfélfogadás 

 Szerda: 7.30 – 16.00 

 Csütörtök: 7.30 – 16.00 

 Péntek: nincs ügyfélfogadás 

A polgármester, jegyzı  

ügyfélfogadása:  

hétfı: 7.30 – 17.30 

Tóth Julianna 
 jegyzı 

Vízdíjtartozások lakásfenntartási támogatásból 
 
A szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Sztv.) a lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztar-
tások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rend-
szeres kiadások viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A lakásfenntartási támogatás a 
villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztáshoz, a szemétszállítás díjához, a lakbérhez 
vagy albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztı részletéhez, illetve 
a tüzelıanyag költségeihez nyújtott támogatást. A lakásfenntartási támogatást 
közel 500 háztartás részére biztosítja Önkormányzatunk, pénzbeli ellátásként.  
Az Sztv. közelmúltban történt módosítása alapján a lakásfenntartási támogatást 
elsısorban természetbeni szociális ellátás formájában és a lakásfenntartással ösz-
szefüggı azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének 
elmaradása a kérelmezı lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.  
A felhalmozott vízdíjtartozások kiegyenlítésére 2012. június 1-jétıl a lakásfenn-
tartási támogatás természetbeni ellátásként kerül megállapításra azon ügyfelek 
részére, akik azt kérik, vagy a rendszeres vízdíj fizetés elmaradása a támogatott 
lakhatását, ivóvíz ellátását veszélyezteti. 
Az elmúlt hónapokban, években felgyülemlett vízdíjtartozások összege megha-
ladta a 10 millió forintot. Ezen rendelkezés az egyes családokra mindaddig fenn-
áll, míg tartozásukat az Önkormányzat felé ki nem egyenlítették. 
A tartozással nem rendelkezık továbbra is pénzbeli ellátásként kapják a támoga-
tást. 

Kovács Ferenc  
polgármester 

Értesítés a kötelezı kéményseprı-ipari feladatok ellátásának 
idıpontjáról 

TÁPIÓSZELE településen az 51/1999. (XII.25) BM rendelettel módosított 
27/1996. (X.30) BM rendelet 3-7. §-a értelmében elıírt kötelezı kéményseprı-
ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települési Önkormányzat köz-
igazgatási határain belül -  2010. május 01-tıl  Magyar Kémény Kft. alkalmazott-
jai látják el.  

Az Önök települését alkalmazottaink  2012. június 21-tıl –július 25-ig 
folyamatos munkavégzéssel látják el a szolgáltatást. 

Mihály Zoltán  
kirendeltség-vezetı 

Szedd magad akció? 
 

Talán félreértettek valakik valamit!  
A közterületekre a virágokat nem 
azért ülteti ki az Önkormányzat, 
hogy azokat „virág szeretı” lako-
sok felszedjék, elvigyék.  
Május közepéig „csak” 6 tı rózsát 
és 200 db egyéb virágot loptak el 
ismeretlenek közterületeinkrıl. 
A pünkösdi ünnepek alatt különö-
sen aktívak voltak a virágot szeretı 
„jó emberek”. Az ünnepek után 
volt olyan hely, ahonnan valameny-
nyi virágpalánta eltőnt.  
Sajnos senki sem látott, hallott 
semmit. 
A tavasznak más áldozatai is lettek: 

ismét kitörtek néhány fát ismeret-
len, erıs, polgárok.  
Sajnos senki sem látott, hallott 
semmit. 
 

Tápiószele ügyes emberei 
 

A pünkösdöt mindenki másként 
ünnepli. Van, aki az ABC elıtti 
parkban elhelyezett padokból a csa-
varok kiszedésével.  
Sajnos senki sem látott, hallott 
semmit, és nem tápiószeleiek azok, 
akik rongálják parkunkat, ellopják 
virágainkat és kitördelik fáinkat, 
hiszen mi TÁPIÓSZELEIEK véd-
jük és megbecsüljük értékeinket. 

Tóth Julianna  
jegyzı 
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Vajon hányan emlékeznek még család-
ján kívül Vona Ferencné Kató nénire? 
Ötven évvel ezelıtt, amikor választott 
hivatásom Tápiószelére hozott, az elsık 
között figyeltem fel személyére. Kató néni 
fogalom volt. Kedves, barátságos, ko-
moly, környezetében rendetlenséget, fe-
gyelmezetlenséget nem tőrı asszony. Em-
berségében, tartásában mértékadó.  Mint a 
mozi vezetıje, a kulturális és társadalmi 
élet központja. A nagy mozizások korsza-
ka volt ez, jobbnál jobb filmekkel. Néha 
ugyan „kardoztak” is a vásznon, de több-
nyire gondolatokat hordoztak ezek a fil-
mek. Elıadás elıtt és után élénk társalgás 
folyt az épület elıtt. 

Hogy miért részemrıl ez a kis kultúr-
történeti visszatekintés? Valahányszor 
találkozom a legidısebb önkormányzati 
képviselıvel, mindig édesanyjával, Kató 
nénivel kapcsolatos emlékeim tolakodnak 
elı. 

Ifj. Vona Ferenc 1994 óta tagja a tele-
pülés életét formáló testületnek. Azóta 
felnıtt egy generáció, Tápiószele pedig 
igen sok tekintetben megváltozott.  

 
- Melyek szerinted a legszembetőnıbb 

változások képviselıséged 18 éve alatt? 
- A nagyközség, a város arculata jelen-

tısen megváltozott. Felépült a mővelıdési 
ház, átalakítottuk (kétszer is) a Polgár-
mesteri Hivatalt, új alsó tagozatos iskola-
központ épült a Farmosi úton, új felsı 
tagozatos iskola és könyvtár épült a Szé-
chenyi úton, elkészült az orvosi rendelı, a 
mentıállomás. Utak, kerékpárút, parko-
lók, parkok, játszótér teszik élhetıbbé 
városunkat. Hirtelen – a teljesség igénye 
nélkül – „csak” ennyi! Ez, ami látszik. 

Van, ami nem látszik. Fontosnak tar-
tom, hogy békésebb lett városunk. Még 
nem szőnt meg, de folyamatosan múlik a 
megosztottság! 

Civil szervezetek alakultak. Tagjaik – 
saját, egyéni érdekük mellett – figyelembe 
veszik a közösség érdekeit is.  

- Nagy elıny ebben a státuszban, ha 
valaki az emberekkel élı, napi kapcsolatot 
tart, mint ahogyan Te teszed. Hogyan 
lehet ezt a képviselıi munkában kamatoz-
tatni? 

- Munkám során 39 évig szoros kap-
csolatom volt fiatalokkal, szüleikkel, 
amely nyugdíjazásommal sem szakadt 
meg. 28 éve szódázom, 18 éve vagyok 
képviselı, születésem óta (65 éve) itt élek, 
ezért sokan ismernek. Érdekelnek az em-
berek örömei, gondjai, szeretek beszélget-
ni, szívesen segítek, ha tudok, így sikerül 
jó kapcsolatokat tartani.  

Van egy mondás: „Nem vagy te buta, 
csak keveset tudsz!” Nagyon fontos, hogy 
a képviselı tudja, hogy mi foglalkoztatja a 
város lakóit. Sok mindent látok, hallok, 
sok problémával megkeresnek. „Csak” 

azt kell eldönteni, hogy melyek a tényleg 
fontos ügyek, mi a többség, mi az egyén 
érdeke, mi a sürgıs, mi az, ami ráér!   

Mindig fel kell mérni, hogy van-e a 
megoldásra reális esély! Nincs értelme 
ma még megoldhatatlan kérésekért har-
colni. Például, hogy a 311-es út kerülje el 
Tápiószelét. Szerintem, amíg egy számje-
győ útjaink falvakon, városokon mennek 
keresztül, addig három számjegyő utak 
nem kerülhetnek sorra! 

        - Derős, jó humorú embernek 
ismerünk. Írásaid erıs érzelmi töltésrıl 
vallanak. Jól érzékelem? 

- Szüleim, testvéremet és engem nagy 
szeretettel és sok-sok türelemmel neveltek. 
Nem anyagi, hanem szellemi gazdagság-
ban nıttünk fel. Esténként együtt volt a 
család: beszélgettünk, verseltünk, kártyáz-
tunk, dominóztunk, társasjátékoztunk. 
Édesanyámat említetted a bevezetıdben. 
Édesapám, aki egész életében egy munka-
helyen, a Polgármesteri Hivatal jogelıd-
jeinél dolgozott, a helyi színjátszó kör 
színész-rendezıje volt.  Édesanyám volt a 
súgó. A régi mővelıdési házban, színházi 
próbákon nevelkedtünk. Szüleink, a bará-
taik és Édesapám kollégái ráértek velünk 
játszani, ráértek minket tanítani, nevelni. 
Nagyon szép gyermekkorunk volt! Így nem 
csoda, hogy kiegyensúlyozott, derős, ér-
zelmekben gazdag felnıttek lettünk. 

- Néha véleményedben indulat feszül. 
Mi váltja ki ezt? 

- Mikor mi! Legtöbbször az ember: a 
felelıtlensége, a nemtörıdömsége, a buta-
sága. Zavar, idegesít, ha nem jó irányba 
mennek a dolgok. Nehezen viselem, ha 
biztos vagyok igazamban, de nem tudom 
arról meggyızni környezetemet. Nevelte-
tésem okán gyermekkorom óta erıs érzel-
mi töltéssel rendelkezem, amit néha nehe-
zen tudok, idınként nem is akarok leplez-
ni.   

- A város jelen helyzetében mit tekin-
tesz legsürgetıbb feladatnak? 

- Megırizni a költségvetés egyensúlyát. 
Ha ez kibillen, akkor nem mőködik jól az 
oktatás, az egészségügy, a mővelıdési 
intézmények, a köztisztaság, a vízellátás 
stb. – egy szóval: a város. 

- Léteznek makacs problémák, ame-
lyek megoldásában nincs elırelépés a 
lakosság egy részének – mondjuk így – 
figyelmetlensége miatt? 

- Finoman fogalmaztál, én trehánysá-
got, közömbösséget mondanék. Csak raj-
tunk múlik a normális szemétgyőjtés, a 
lakossági szemét elhelyezés. Gondozottab-
bak, virágosabbak lehetnének utcáink, ha 
többet törıdnénk velük. Temetıink tiszta-
sága, rendje sem az ısök tiszteletérıl ta-
núskodik. 

- Nézzünk arra is példát, amikor a la-
kosság összefogásának eredményeként 
lépett nagyot elıre Tápiószele. 

- Volt néhány nagyon szép kezdemé-
nyezés, melyet az itt élık többsége támo-
gatott. A szervezık lelkesedésének és a 
lakosság összefogásának eredményeként 
néhány rendezvény hagyományossá vált. 
Gondolok például a Blaskovich Napokra, 
a Nyugdíjas Béketalálkozóra, a Kincsem 
túrára. 

A szeleieknek most alkalmuk nyílna 
nagyon szép példát mutatni az összefogás-
ra. Van két nemes kezdeményezés, amelyet 
remélhetıleg sokan szívügyüknek tekinte-
nek. Városunk legrégibb épületének, a 
katolikus templomnak felújítására alapít-
ványt hoztunk létre a tápiószelei születéső 
Bodrogi József, illetve az Önkormányzat 
jelentıs anyagi támogatásával. A Katoli-
kus Egyházközséggel együtt várjuk a la-
kosság támogatását is. A Blaskovich Mú-
zeum Baráti Köre emléket szeretne állíta-
ni a múzeumalapító Blaskovich testvérek-
nek. A múzeumkertben felállítandó élet-
nagyságú szobruk elkészítéséhez várják 
mindannyiunk anyagi segítségét. Hiszem, 
hogy a helyi üzemek, intézmények, a vál-
lalkozók és a lakosság összefogásával 
mindkét terv megvalósítható.  

- Hiszel-e a nehézségekkel szembené-
zı, kezdeményezı és áldozatokra képes 
lokálpatriotizmus erejében? 

- Igen. Városunkban 19 civilszervezet 
mőködik több száz taggal. Ezeknek, a klu-
boknak, egyesületeknek tagsága – min-
denki a maga területén - sok éve szorgal-
masan és eredményesen tevékenykedik a 
helyi érdekek érvényesüléséért, települé-
sünk fejlıdéséért.  

Minden tiszteletem az általam „szent 
ırülteknek” nevezett személyeké, akik 
idıt, energiát nem kímélve példamutatóak 
a közélet egy-egy területén. Szerintem nem 
fontos, hogy valaki jobboldali, vagy 
balodali, egyedül a végzett munkája szá-
mít!   

- Az önkéntesség világszerte, de Ma-
gyarországon is elterjedt, fıleg az egész-

MÚLT, JELEN ÉS JÖVİ 

Beszélgetés Vona Ferenc önkormányzati képviselıvel 
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ségügyben, az oktatásban és a kultúra 
más területén. Városunkban miért nem 
képes teret hódítani például a köztiszta-
ság és a városszépítés érdekében? 

- Nem tudom. A város lakossága a 
rendszerváltás óta megosztott! Az itt 
folyó hatalmi harc közömbössé tette az 
emberek egy részét. El is kényelmesed-
tünk. Egyszerőbb havonta lenyírni a 
füvet, mint virágokat ültetni, kapálni és 
naponta locsolni. Régen a házak elıtt is 
voltak gyümölcsfák, amelyekrıl bárki 
ehetett. Ma nincsenek, mert már nem 
természetes, hogy mások is egyenek 
azokról egy-egy szem gyümölcsöt. 

Új módszerekkel kellene ösztönözni a 
lakosokat, vagy elıvenni a régit. Az idı-
sebbek emlékeznek a „Tiszta udvar, ren-
des ház” mozgalomra. Én nem tudok 
csak azért ellenezni dolgokat, mert a 
szociban is csinálták!  

- Régóta aktív tagja vagy a múzeum 
baráti körének. A Blaskovich fivérek 
szellemisége szerinted hogyan formál-
hatja a 21. század emberének gondolko-
dását? 

- Nagyon büszke vagyok rá, hogy 
enyém az 1. sorszámú tagkönyv, azaz én 
voltam a múzeum baráti kör elsı tagja! 
A „Bácsik” szép példát mutattak az 

egészséges lokálpatriotizmusból. Szerin-
tem İk is „szent ırültek” voltak! Az 
ásatásaik, a tárgyak győjtése, saját örö-
mükön túl a múlt megırzését, bemutatá-
sát szolgálta mindannyiunk számára. 
Ezzel üzenték nekünk, az utódoknak, 
hogy tetteinket ne csak önös, hanem a 
közös érdekek is vezéreljék. 

- Nemcsak szellemi és tárgyi emlékek 
emelik egy település rangját, hanem az 
ellenszolgáltatás nélküli fizikai munká-
val, lakossági összefogással megteremt-
hetı városkép. Hogyan lehetne erre ösz-
tönözni minél több embert? 

- Régen, ezt társadalmi munkának 
hívták. Ez a szó ma nem jól cseng, pedig 
a mögötte lévı tartalom a fontos. Szerin-
tem nem csak az embereken, hanem a 
vezetıkön is múlik, hiszen nem is próbál-
kozunk ezzel. Üdítı kivétel az évente 
szervezett önkéntes temetı takarítás. 
Szerintem, ha jó célok érdekében hív-
nánk az embereket, eleinte talán kevesen, 
de késıbb egyre többen jönnének. 

- Milyen terveket dédelgetsz, illetve 
milyen reális terveket támogatsz 
Tápiószele jövıjét illetıen? 

- Tudom, nem mindenki ért velem 
egyet, de nagyon fontosnak tartom a 
szennyvízhálózat kiépítését, melyre most 

már reális lehetıség van. 
Szeretném, ha elkészülne a „Bácsik” 

szobra és a katolikus templom felújítása. 
Igazuk van a lakosoknak, a város 

szégyene az emeletes iskola, de nincs 
pénzünk az átépítésére, újra hasznosítá-
sára. Szilárd meggyızıdésem, hogy a 
város közepén, egy ilyen nagy telket 
nem szabad kiadni önkormányzati tulaj-
donból. Minden befolyásomat felhasz-
náltam, hogy ne adjuk el bevásárló köz-
pontnak. Pályázati pénzbıl, közösségi 
házzá kellene alakítani! 

Van egy álmom. Én már biztos nem 
érem meg, de szeretném, ha megvalósul-
na: Tápiószele város fıutcája – úgy, mint 
régen - a Széchenyi út legyen!  A katoli-
kus templomtól, a mővelıdési házig sétá-
ló utcát lehetne kialakítani. A Fehér 
Akáctól az óvodáig lévı lakóépületek 
helyén gyönyörő park készüljön, szökı-
kúttal, virágokkal, padokkal. Legyen egy 
szép központja városunknak! 

- Kívánom, hogy a jövıben is fontos 
legyen számodra szőkebb pátriád fejlı-
dése, és ne fáradj bele az érte való mun-
kába. Köszönöm a beszélgetést.  

                                                                                   
Szatmári Imréné 

Tanulmányi ösztöndíj pályázat I. 
Tápiószele Város Önkormányzata a középfokú nevelési-
oktatási intézményekben tanuló tehetséges és kiemelkedı 
tanulmányi eredményt elért diákok részére tanulmányi ösz-
töndíj alapításáról döntött. 
Az ösztöndíj odaítélhetı azon 10-13. évfolyamos nappali 
rendszerő oktatásban részt vevı középiskolai tanulók részére 

a) akiknek az állandó lakhelyük Tápiószelén van és 
b) a pályázat benyújtását megelızı tanévben a középfokú 

nevelési-oktatási intézményben a tanulmányi eredmé-
nyük eléri a 4,75-ös átlagot vagy annál magasabb. 

 Az ösztöndíj odaítélése a pályázók pontszámai alapján kiala-
kuló rangsor szerint történik. Az ösztöndíj évente legfeljebb 
az elsı 10 legmagasabb pontszámot elérı diáknak adomá-
nyozható. Azonos pontszám esetén az elızı tanév végén 
elért eredmény figyelembe vételével kerül kialakításra a sor-
rend. A pontszámok kialakításának szempontjait helyi rende-
let tartalmazza, mely a www.tapioszele.hu honlapon olvasha-
tó. Az ösztöndíj havi összege 10.000,- Ft/fı 10 hónapon ke-
resztül. Az ösztöndíj elbírálásánál elınyt jelent a nemzetközi, 
országos, fıvárosi, megyei szintő tanulmányi, sport vagy 
mővészeti versenyeken elért rangos helyezés, valamint az 
államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése.  
Az ösztöndíjpályázatot kizárólag az erre rendszeresített adat-
lapon lehet benyújtani, mely megtalálható az önkormányzat 
honlapján, vagy a Polgármesteri Hivatalban beszerezhetı. 
 A pályázathoz csatolni kell 

a) a bizonyítványok másolatát, 
b) az iskolalátogatási igazolást, és 
c) a versenyeken elért eredményt igazoló irat, valamint a 

nyelvvizsga bizonyítvány másolatát. 
A pályázatot az Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 
Igazgatási csoportjához kell benyújtani minden év június 30-
áig. További információk: www.tapioszele.hu oldalon Ren-
deletek rovatban olvashatók. 
 

 
Kovács Ferenc  

polgármester 

Tanulmányi ösztöndíj pályázat II. 
Tápiószele Város Önkormányzata a középfokú nevelési-
oktatási intézményekben tanuló tehetséges és kiemelkedı 
tanulmányi eredményt elért cigány származású diákok részé-
re tanulmányi ösztöndíjat adományoz. 
Az ösztöndíj odaítélhetı azon 10-13. évfolyamos nappali 
rendszerő oktatásban részt vevı cigány származású középis-
kolai tanulók részére 

a) akiknek az állandó lakhelyük Tápiószelén van, és 
b) a pályázat benyújtását megelızı tanévben a középfokú 

nevelési-oktatási intézményben a tanulmányi eredmé-
nyük eléri a 4,00-es átlagot vagy annál magasabb. 

 Az ösztöndíj odaítélése a pályázók pontszámai alapján kiala-
kuló rangsor szerint történik. Az ösztöndíj évente legfeljebb 
az elsı 5 legmagasabb pontszámot elérı diáknak adomá-
nyozható. Azonos pontszám esetén az elızı tanév végén 
elért eredmény figyelembe vételével kerül kialakításra a sor-
rend. A pontszámok kialakításnak szempontjait helyi rende-
let tartalmazza, mely a www.tapioszele.hu honlapon olvasha-
tó. Az ösztöndíj havi összege 10.000,- Ft/fı 10 hónapon ke-
resztül. 
Az ösztöndíj elbírálásánál elınyt jelent a nemzetközi, orszá-
gos, fıvárosi, megyei szintő tanulmányi, sport vagy mővé-
szeti versenyeken elért rangos helyezés, valamint az állami-
lag elismert nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése.  
Az ösztöndíjpályázatot kizárólag az erre rendszeresített adat-
lapon lehet benyújtani, mely megtalálható az önkormányzat 
honlapján, vagy a Polgármesteri Hivatalban beszerezhetı. 
A pályázathoz csatolni kell 

a) a bizonyítványok másolatát, 
b) az iskolalátogatási igazolást, és 
c) a versenyeken elért eredményt igazoló irat, valamint a 

nyelvvizsga bizonyítvány másolatát. 
A pályázatot az Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 
Igazgatási csoportjához kell benyújtani minden év június 30-
áig. További információk: www.tapioszele.hu oldalon Ren-
deletek rovatban olvashatók. 

Kovács Ferenc  
polgármester 
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„Rigó Énekeljen!” 
 
Idén májusban is megren-
dezésre került a már egész 
évben zajló „Rigó Énekel-
jen!” környezetvédelmi 
országos verseny döntı-
je,melynek helyszíne 
N y í r e g y h á z a .  A 
tápiószelei Blaskovich 
János Általános Iskola 
alsó tagozatából két csapat 
is bejutott a döntıbe - Pintérné Bontovics Judit tanítónı felkészíté-
sével - a 2.c osztályból. A kétnapos megmérettetésen a Szivárvány 
csapat a 6. helyet érte el. (Gyimesi Richárd, Kiss Anna, Mészáros 
Dorina, Varró Mercédesz.)  A T-REX csapat pedig a dobogós 3. 
helyen végzett. (Földi Patrik, Kóré Milán, Sipos Tamás, Terék Pé-
ter.) 
Ezúton gratulálunk magabiztos teljesítményükhöz! 

Drabbant Erzsébet 

ISKOLAI HÍREK 

Szentlırinckátán voltunk 
Május 4-én Szentlırinckátára, az Imre Sándor Általános Is-
kolába mentünk versenyezni. Évek óta itt rendezik meg a 
kistérségi Szent-Györgyi Albert Természetismereti Versenyt. 
A hatodikos tanítványaimmal képviseltük az iskolánkat. A 
siker nem maradt el. Az egész éves kitartó tanulás meghozta 
az eredményét:  

I. Erıs Rebeka  6.c  
IV. Jánosi Roland  6.c  
VII. Katona Krisztián 6.c  
VIII. Palásti Alex 6.c  

Erıs Rebeka ötödikes korosztályban tavaly is elhozta az elsı 
helyezést Szentlırinckátáról. 

Dr. Hajdú Jenıné 

tanárnı 

Az idén 74 nyolcadikos diákot búcsúztatunk volt iskolájá-
tól, iskolatársaktól, nevelıktıl. 

A ballagás és tanévzárás idıpontja: 2012. június 16. 
(szombat) délelıtt 9.00 óra. 

A ballagás helyszíne: Tápiószele, Széchenyi u. 20. 
Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! 

 
Köszönjük az „Építsünk Iskolát” Alapítványnak és azon 
polgároknak, akik adójuk 1 %-át felajánlották, hogy isko-
lánk diákjait osztálykirándulások alkalmával és jó tanul-
mányi eredmények elérése esetén pénzben és könyvjuta-
lomban részesíthettük. 
Köszönjük a helyi vállalkozóknak és szülıknek iskolánk 
egész éves programjához nyújtott erkölcsi és anyagi tá-
mogatását. Bízunk a további jó együttmőködésben. 
Iskolánk Széchenyi úti épületében egész nyáron hétfıtıl – 
csütörtökig 8.00 és 12.00 óra között ügyeletet tartunk. 
 

 Kácsorné György Gabriella 
 igazgató 

Érettségizzen Tápiószelén! 
 
A Budakalász Gimnázium Tápiószele Tagintézménye a 
2012/2013-as tanévre felvételt hirdet esti tagozatára, minden 
16. életévét betöltött fiatal és felnıtt részére, 9., 10., 11., 12. 
évfolyamra. Az esti tagozaton heti két alkalommal 15 órától 
20.15-ig folyik az oktatás. A tanulók diákigazolvány igénylés-
re jogosultak, továbbá családi pótlék jár a tanuló 20. évének 
betöltéséig. 
 
Beiratkozás ideje: 2012. június 11-tıl június 15-ig 10.00 – 
17.00 óra között. 
A beiratkozás helye: Blaskovich János Általános Iskola 
Tápiószele, Széchenyi u. 20., az iskola titkárságán. 
További információ a képzésrıl: 06/30/816-4986 
 
 

 Kácsorné György Gabriella 
    tagintézmény-vezetı 

Június 2-án rendezte meg Várpalotán a Vadászati Kulturális 
Egyesület IX. alkalommal az Országos Bársony István Ifjúsági 
Prózamondó Versenyt. A vetélkedın iskolánk két tanulója mé-
rettette meg magát: a 3. c osztályos Raffael Eszter és Kosaras 
Attila.  Eszter elıadását a zsőri II. hellyel jutalmazta, ami 
igazán kimagasló eredménynek számít, hiszen az általános isko-
lás kategóriában nemcsak alsó, hanem felsı tagozatosok is verse-
nyeztek. Sikeréhez gratulálunk! 

A Kistérségi Tanulmányi Verseny döntıjén, melyet 
Nagykátán rendeztek május 18-án, iskolánk 3. a osztályos tanuló-
ja, Tisza Bettina természetismeret tantárgyból 3. helyezést ért 
el. Eredményéhez gratulálunk! 

Moró Szilvia 
igazgatóhelyettes 

Hagyomány már iskolánk-
ban, hogy tanulóink részt vesz-
nek az Országos Bársony István 
Ifjúsági Prózamondó versenyen. 
Mint igazgatóhelyettes asszony 
híradásában olvashattuk, ebben 
a tanévben két 3.c osztályos 
tanuló képviselte Tápiószelét. 
Raffael Eszter és Kosaras Attila 
felkészítı tanítója Füle Zsuzsan-
na volt.  A verseny a Vadászati 
Kultúra Napja alkalmából került 
megrendezésre. 

Büszkék lehetünk a második 
helyezést elért Raffael Eszter-
re. Vadászati témájú novellával 
lehetett nevezni, és pontozták a 
vadász-megjelenést is. A verseny után a késı délutáni eredmény-
hirdetésig Várpalotával ismerkedtek a verseny résztvevıi. 

A héttagú zsőri elnöke Balázsovits Lajos volt, a díjátadáson 
Stohl András konferált és gratulált a nyerteseknek. Mi is további 
szép sikereket kívánunk! 

Kosaras Katalin 
tanárnı 

SIKEREINK 
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VETÉLKEDİK A 60. ÉVFORDULÓN 

A tápiószelei általános iskola tanulóinak 
BLASKOVICH EMLÉKVERSENYÉVEL kezdődött május 22 – én 
az idei BLASKOVICH NAPOK rendezvénysorozata. A helyi diá-
kok a múzeumi vetélkedőn kívül rajzpályázaton is részt ve-
hettek. A 7-8. osztályosokra nehezebb feladat hárult: ők a 
Tápió - vidék általános iskolásaival mérték össze tudásukat a 
múzeumról, a gyűjteményről, a család történetéről. 
Négy korcsoportban, csapatmunkában versenyeztek a részt-
vevők. Igen nagyszámú jelentkező, összesen 153 fő nevezett 
be az emlékversenyre. 
Az 1 – 2. osztályosok közül a legsikeresebb csapat a 2. c - s 
volt, akik teljesen hibátlanul oldották meg a feladatokat. Kik 
voltak ők?  
Bedő Máté, Makai Roland, Vágány Zoltán. Gratulálunk az 
első helyezésükhöz! 
További eredmények ebben a korcsoportban: 
2. : Kovács Fanni, Raduly Mirjam, Tokaji Nóra 2. a  
3. : Boros Tamás, Bugyi Máté, Demkó Dávid 2. b  
Két csapat dicséretben részesült, mert az első osztályosok 
közül kimagasló eredményt értek el: Martossy Luca, Ócsai 
Noémi, Tisza Kamilla 1. a 
Heren Henrietta, Kókai Emese, Kosaras Júlia Veronika 1. b 
A 3 – 4. osztályosok állították ki a legtöbb csapatot, 19 – et. 
A következő eredmények születtek: 
1.: Makai Bence, Oroszki Péter, Pap Gergely 4. b 
2.: Abonyi Gábor, Bertók Richárd, Turák Félix 4. b 
3.: Kocsis Petronella Alíz, Kovács Dorina, Raffael Fanni Ibolya 
4. b 
A 3. c osztályosok csapata dicséretben részesült, mert magas 
pontszámot értek el: 
Katona Erzsébet, Raffael Eszter, Raffael György. 
A felső tagozatosok versenye az 5 – 6. osztályosokkal kezdő-
dött, a következő eredményeket érték el:  

1.: Baliga Viktória, Gulyás Judit, Katona Bence 5. a 
2.: Kiss Csaba, Tokaji Máté, Urbán Máté 6. a 
3.: Rubint Petra, Sipos Boglárka 6. a 
Az utolsó versenynapon a 7 – 8. osztályos tápiószelei diákok 
mérhették össze tudásukat Szentlőrinckáta, Tápióság, 
Tápiószentmárton, Tápiószőlős csapataival. A legkiválóbbak 
a következő tanulók voltak: 
1.helyezést ért el: Tápióság és Tápiószele csapata, a csapa-
tok tagjai: 
Tápióságról Balasi Gábor, Pogány Roland, Sári Gergő 8. osz-
tályos tanulók, Tápiószeléről Homonnai Sándor, Sipos Csilla, 
Tóth Gábor 8. b osztályos tanulók. 
2. helyezést ért el két Tápiószentmártonból érkezett csapat, 
a tagjai: 
Kosztolányi Alexandra, Oroszi Eszter, Petykovszki Nikolett 8. 
a osztályosok, és Bori Bella, Gyenes Nikoletta, Szebenszki 
Noémi 8. b osztályos tanulók. 
3. helyezést Szentlőrinckáta csapata érte el, tagjai: Kovács 
Viktória 7., Povázson Martin 8., Szabó Antónia 7. osztályos 
tanulók.  
Az emlékversenyek helyezettjei oklevélben, jutalomban ré-
szesültek, amelyeket a BLASKOVICH – NAPOK esti ünnepi 
műsorában átvehettek a résztvevők. 
 TE MIT TENNÉL A BLASKOVICHOK ÚTILÁDÁJÁBA? 
című rajzpályázatunkra összesen 157 darab rajz érkezett. A 
kiemelkedő alkotásokat oklevéllel és tárgyjutalommal díjaz-
tuk.  
A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁN kiállítva megtekinthetőek lesz-
nek. Díjazottjaink:  
1. osztály: Balogh Virág 1.a, Brindzik Bettina 1. a, Martossy 
Luca 1. a, Nagy Mónika Dzsenifer 1. a, Heren Henrietta 1. b, 
Algács Viktória 1. c, Kun Kitti Virág 1. c, Maka Karolina 1. c, 
Muhi Angéla 1. c, Tajti Zoé Roberta 1. c 

TÁBORBA MENNI JÓ… 
 
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány ebben az évben 

elsı ízben hirdetett meg kedvezményes jutalomtáborozási 
pályázatot, az Erzsébet-tábor „Igazolt hiányzás” pályáza-
tát. 

Mivel ebben a tanévben nem került meghirdetésre isko-
lai tábor, úgy határoztunk, hogy megpróbálunk pályázni. 

A pályázati határidı nagyon szoros volt, alig három hét 
állt rendelkezésre az igények felmérésére, a pályázat meg-
írására, az adatok elektronikus felületen való továbbításá-
ra. Félı volt, hogy a források kiürülése miatt hamarabb 
lezárják a pályázatot. Május 19-én örömmel fogadtuk a 
hírt, hogy nyertünk. A helyszínt valamint az idıpontot 
május 25-ig nevezik meg. Szigorú feltétel volt az önrész 
átutalása május 31-ig, különben nem vehetünk részt a tá-
borozáson! 

Nagyon sokadik e-mailemre, melyben szembesítettem a 
pályázati kiírás tartalmát a tényekkel közölték a helyszínt 
és idıpontot. A szülıket értesítettük a pályázat eredmé-
nyérıl és a befizetési határidırıl, de az önrészt a tábor 
idıpontjának megismerése után kértük. Ezt 40 tanuló fi-
zette be a megadott határidıig, és az átutalásra is került. 
Hosszas utánajárást követıen megtudtuk, hogy a – remél-
hetıleg végleges - helyszín Vajta (Fejér megye), a július 2. 
és 7. közötti idıszakban. 

Szeretnénk, ha ez a rövid hét igazi kellemes, élmények-
ben gazdag üdülés, kikapcsolódás lenne ennek a 40 tanuló-
nak. 

Kosaras Katalin 

A LEGFIATALABB… 
 

A pontos idıpontra így hosszú évek távlatából már nem 
emlékszem, ám volt a sok jól sikerült tápiószelei asztalitenisz 
versenyen az egyik évben, hogy egy nagyon fiatal, úgy 10 
éves fiúcska ütötte a labdát. Olyan lelkiismeretesen, nagy 
küzdeni tudással, kitartással, hogy mindenki csodálatát kivív-
ta. Sokat gondolkodtunk, hogy hogyan ismerjük el Neki ezt. 
Akkor a sok díjazott között megkapta a verseny legfiatalabb 
résztvevıje címet. 

Azóta úgy húsz év telt el. Május 27-én Terék József az 
egyik legmagasabb tápiószelei kitüntetést kapta: a 
Tápiószeléért Emlékérmet. Az alig több mint harminc éves 
fiatalember már nem a sportban végzett munkájáért kapta ezt 
az elismerést. A zene területén alkotott maradandót. Ezt a 
munkát is olyan lelkiismeretesen, nagy küzdeni tudással, ki-
tartással végezte, hogy most is kivívta mindenki csodálatát. 

Végigtekintve Tápiószele kitüntetettjeit, senki nem kapott 
ilyen fiatalon kitüntetést. Most is a legfiatalabb. Terék Joci a 
mai napig sem felejti Tápiószelét, büszke gyermekkorának 
színhelyére és annak lakóira. Lehet bárhol a világban, a Duna 
TV-ben, vagy éppen Kanadában, İ tápiószelei: szívbıl jövı 
szeretettel vallja ezt. 

Azt hiszem, mindannyian példát vehetünk róla! Legyünk 
mi is nagyon büszkék rá! 

 
Faragó Sándor 
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2. osztály: Demkó Csaba 2. a, Homonnai Nikoletta 2. a, 
Raduly Mirjam 2. a, Tokaji Nóra 2. a, Demkó Dávid 2. b, 
Gyimesi Richárd 2. c, Kóré Milán 2. c, Mészáros Dorina 2. c, 
Sipos Tamás 2. c, Szemán Mária 2. c, Varró Mercédesz 2. c 
3. osztály: Berzsényi Vivien 3. b, Zalán Gergő 3. c 
4. osztály: Bodor Henrietta 4. a, Brindzik Beatrix 4. a, Katona 
Daniella 4. a, Nagy Viktória 4. a, Polónyi József 4. a, Szabó 
Patrícia 4. a, Raffael Fanni Ibolya 4. b, Cleci Csaba Attila 4. c, 
Mészáros Fanni 4. c 
5. osztály: Légrádi Lili 5. b, Nagy Zsófia 5. b, Rubint Evelin 5. 
b, Vetor Mária Viktória 5. b 
7. osztály: Baksán Brigitta 7. a, Jónás Klaudia 7. a, Mészáros 
Judit 7. a, Szabó Adrienn 7. a 
8. osztály: Bazsantik Mária 8. a, Rubint Olívia Kinga 8. a, 
Domonics Edina 8. b 

Az alsó tagozatos gyerekek csoportosan is készültek egy – 
egy közös alkotással, az ő munkáik már látható az időszaki 

kiállításunkon: Martossy Luca 1. a, Algács Viktória 1. c, Kun 
Kitti 1. c, Molnár István 1. c, Katona Daniella 4. a, Szabó Patrí-
cia 4. a, Abonyi Gábor 4. b, Pap Gergő 4. b, Cleci Csaba Attila 
4. c, Szabó Lilla 4. c, Thoma Krisztián 4. c, Urbán Tibor 4. c 

 
Köszönöm a diákok felkészítését segítő pedagógusok, 

szülők, nagyszülők munkáját, hogy támogatták, ösztönözték 
a tanulók versenyen való részvételét.  

A verseny fő támogatója a Blaskovich Múzeum Baráti 
Köre volt. A fődíjakat a Ramysistem.hu Kft. és a Gócsa Fotó-
Video Kft. biztosította, a díjazásban a múzeum segítségére 
volt a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Patkós Stúdió 
Tápiógyörgye, Virágmag Kft., Molnár Józsefné, id. Pesti Pé-
ter, Búzás Endre.  

Pestiné Nagy Judit  
 múzeumpedagógus 

Moderátor: Jónás József újságíró 
állandó program: 
18-23  A tőz ékszerei - tőzzománc tárgyak és ék-

szerek címő kiállítás a tápiószecsıi   
Uhereczky Pálné anyagából 

18-23  A múzeum alapításának 60. évfordulójára 
hirdetett Blaskovich rajzpályázat alkotása-
inak bemutatója 

18-23  Arcfestés, lufi hajtogatás 
18-21  Kézmőves foglalkozás gyerekeknek,  
 Interaktív játékok (óriás- és toronykirakó,  

puzzle, varázskocka, tili -toli), satírozó 
mősor: 
18,15-  Népszerő dallamok, KOVÁCS PÁL FARMOSI 

ÚT-TÖRİ ZENEKAR mősora,  
  vezényel: Lestákné Czerócki Judit 
19,15-  Tápiószelei Színjátszó Társulat A per címő 

elıadása,  
írta és rendezte Katonáné Barna Zsuzsanna 

19,45-  A tőz ékszerei - tőzzománc tárgyak és ék-
szerek címő kiállítás bemutatása.   
Kosztümös tárlatvezetés a múzeumban, 
„Kincskeresés” a múzeumkertben 

   A BLASKOVOICHOK VILÁGA címő idıszaki 
kiállítás megtekintése vezetéssel. 

  Lámpás séta a botanikai tanösvényen. 
  Blaskovich kvíz- mőveltségi játék felnıtteknek 
  Te is legyél díszmagyarban! - fotózás (saját 

géppel) „díszmagyar öltözetben”. 

20,45- KÓKA NÉPTÁNCEGYÜTTES mősora, mővé-
szeti vezetı Szívós István  
és Szívósné Terék Mária 

21,45-22 Fényjáték - Luma Beamerz csoport (Nagy 
Tamás, Füle Gábor) és Dömık Árpád, Valasek 
Gábor produkciója  

22-23 Te meg én- Détár Enikı és Rékasi Károly 
színmővészek mősora 

23-  Tőzzsonglırök mősora 
BELÉPİJEGY FELNİTT: 1500 Ft DIÁK: 500 Ft 

MÚZEUMBARÁTI KÖRI TAG  
(érvényes tagkönyvvel):  800 Ft 

A belépıjegy bevétele a múzeumalapító  
Blaskovich fivérek szobrának elkészítését szolgálja. 

 
Jegyek elıvételben is válthatók a múzeumban. 

A büfét biztosítja a Trafó Étterem 
 Támogatók: Tápiószele: Ganz Ász Kft, Tápiószele 
Város Önkormányzata, ÖTE, Tápiómetall Kft, Gócsa Fotó 
Kft, Vágány Virágbolt, Varga József villanyszerelı, Józsa 
László borász, Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet,  
Cegléd: Glória Esküvıi Ruhakölcsönzı, Budapest: Jónás és 
Társa Bt- Mesterpálinkák kereskedés  
Médiatámogató: Kisbíró Újság, Önkormányzati Híradó, 

www.tapiokultura.hu. 
A rendezvényen mindenki saját felelısségére vesz részt. 
Esıhelyszín: Simonffy Kálmán Mővelıdési Ház 

Helyszín: Múzeum út 13. INFORMÁCIÓ: 53-380-061 
WWW.BLASKOVICHMUZEUM.HU 

Kúria titkai rendezvénysorozat része 
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA BLASKOVICH MÚZEUM, Tápiószele 

 2012. JÚNIUS 23. SZOMBAT 18-24 óra 
SZTÁRVENDÉG: DÉTÁR ENIKİ - RÉKASI KÁROLY színmővész 
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Nagy nap volt ez a klubtagok számára. Ezt a szép ünnepet a 
városi mővelıdési ház nagytermében tartottuk meg. Május 
30-án 16 órakor kezdıdött és 20 óráig tartott 60 fıvel. 
A klubtagok megterített szép asztallal várták a sorstársakat és 
a kedves vendégeket. Részt vett az ünnepélyen a Polgármes-
ter Úr és kedves felesége, a Jegyzını, Nagykırısrıl és Ceg-
lédrıl a MEOSZ vezetıi. Vendégeink voltak az Erdélyi Klub 
vezetıje és helyettese, több nyugdíjas klubtag, akik besegítet-
tek az énekkarba és a táncba a mozgáskorlátozottaknak. 

Kovács Ferenc  Úr, Tápiószele polgármestere és Nagykı-
rösrıl Bende Jánosné köszöntötte a mozgáskorlátozottakat és 
a vendégeket. Utána megkezdıdött a délutáni mősor. Borsos 
Judit könyvtáros elıadásában meghallgattuk Szent Pál Szere-
tethimnuszát. A mozgáskorlátozottak és a nyugdíjas klub 
tagjai magyar ruhában szép táncot adtak elı, majd fellépett a 
vegyes kórus népdalokkal. Terék István szintetizátoron köz-

kedvelt zeneszámokat adott elı. Nótát énekelt Sípos Jenı 
bácsi, Miskolczi Józsefné, Barta Sanyi bácsi. Konferált és 
énekelt Bartucz Antalné. 

A mősor után hatalmas, 17-es csokiszámmal és tőzijátékkal 
feldíszített torta emelte az ünnepi hangulatot. A zenét szokás 
szerint Terék István szolgáltatta a tánchoz. Köszönjük neki, 
hogy a „nem” szót ı sem ismeri, minden kérésünknek eleget 
tesz. 

 Ezt a szép ünnepet támogatta Sziráki Károly, Kóré Pál és 
id. Józsa László. Köszönöm minden sorstársnak azt a sok 
süteményt, amit hoztak. Köszönöm a felszolgálóknak és a 
segítı sorstársaknak a munkáját. Remélem, hogy mindenki 
jól érezte magát. A problémájukat, fájdalmukat otthon hagy-
ták. Köszönöm minden résztvevınek ezt a szép délutánt! 

Jovanovits Gyuláné 
klubvezetı 

ÉRTESÍTİ TÜDİSZŐRÉSRE 
Kérjük, hogy a tüdıszőrı vizsgálaton – saját érdekében – 

jelenjen meg. A vizsgálat alkalmas a tüdıbetegségek idıbeni 
felismerésére. Panasz nélkül is lehet beteg. 

A vizsgálat helye: MŐVELİDÉSI HÁZ – TÁPIÓSZELE, 
POSTA ÚT 2. 

 
ideje: 2012. 07. 31-tıl 08. 14-ig 
hétfı: 12.00 órától – 18.00 óráig, 
kedd: 8.00 órától – 14.00 óráig, 

szerda: 12.00 órától – 18.00 óráig, 
csütörtök: 8.00 órától – 14.00 óráig, 

péntek: 8.00 órától – 14.00 óráig. 

Fontos tudnivalók! 
1. Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetıleg munkaidın kívül je-
lenjen meg! 
2. Fekvıbeteg, vagy járóképtelen a háziorvossal távolmaradá-
sát igazoltassa! 
3. Aki 1 éven belül volt tüdıszőrésen (pl. más helyen) kérjük, 

hogy annak igazolását (személyesen vagy családtagjai 
által) szíveskedjék bemutatni! 

4. SZEMÉYI IGAZOLVÁNYÁT, TB KÁRTYÁT, VA-
LAMINT AZ ELİZİ ÉVBEN KAPOTT TÜDİSZŐ-
Rİ IGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL! 

Polgármesteri Hivatal  
Tápiószele 

FELHÍVÁS- EXPO 
 

A Simonffy Kálmán Mővelıdési Ház 
8. alkalommal rendezi meg az EXPO-t. 
Tápiószelei Mini Expoként indult 8 
évvel ezelıtt, de a kiállítás idıközben 
a mini és a tápiószelei szót is kinıtte. 
Ebben az évben is megrendezésre 
kerülı kiállításunkra várjuk a 
tápiószelei és a kistérségi vállalkozó-
kat, ıstermelıket, kézmőveseket. A 
rendezvény célja, hogy bemutatásra 
kerüljön a Tápió mente színes világa, 
megismerhessük a szők környeze-
tünkben élı vállalkozásokat, mezı-
gazdasági termelıket és a kézmőve-
sek munkáit. 
 
Jelentkezésüket folyamatosan várjuk, 

06-53-381-232-es telefonszámon, 
tszmuvhaz@freemail.hu email címen, 

vagy személyesen  
a Simonffy Kálmán Mővelıdési Házban 

Tápiószele, Posta út 2. 
                                                                                   

Urbán Mária 

Az elmúlt év decemberében egy nagy 
sikerő rendezvényt szerveztünk 
Berzsényi Mihály és felesége közremő-
ködésével. Az 1960-70-es évek világát 
mutattuk be az akkor használt lakberen-
dezési tárgyak segítségével. A nagy 
sikerő rendezvény folytatásaként 2012 
októberében egy zenés divatbemutatót 
szeretnénk szervezni, ahol a 60-70 évek 

divatját mutatnánk be. Kérem a lakos-
ság segítségét, ha van a tulajdonában 
olyan ruhadarab, cipı, táska és egyéb 
kiegészítı, amely a kor hangulatát tük-
rözi, erre az egy napra bocsássa rendel-
kezésünkre! 
Segítségüket elıre is köszönöm! 

 
Urbán Mária 

RETRO DIVATBEMUTATÓ – RUHÁK KERESTETNEK! 

17 éves a tápiószelei Mozgáskorlátozottak Klubja 

Büszkeségeink 
Gratulálunk a Csiribiri Tánccso-
portnak a XXII. zuglói táncverse-
nyen elért 3. helyezésért és a kü-
löndíjért, ami egy Zugló Kupa! 
Köszönjük a felkészítı tanárnak, 
Sándor Nórának a munkáját. 
Táncosaink: Zsomboki Vivien, 
Hippenmayer Nikolett, Menyhárt 
Katalin, Terék Mira, Jambrics 
Anita, Péter Alina, Csizofszki 
Réka, Lénárt Viktória, Vidéki 
Dorina, Lévai Bettina. 

 Lévainé Bakos Zsuzsanna 
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Tisztelt Tápiószelei Lakosság! 
Június 2-án Tápiószelén volt egy koncert. A Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom Tápiószelei Szervezete úgy dön-
tött, hogy nem vesz részt a koncert szervezésében, több 
okból kifolyólag. Egy magánember úgy döntött, hogy 
megszervezi. A koncert lement rendben, de sajnos elıtte 
pár fiatal az utcán megjegyzést tett helyi lakosra. Polgár-
mester úr és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérésére 
vállaltuk, hogy garantáljuk a koncert idıtartama alatt a 
biztonságot. Az esemény lezajlott rendben. A Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom célja az, hogy intelligens politizá-
lással egy szebb Magyarországot, és mindenki számára 
élhetıbb hazát teremtsen. 

Tisztelettel: Kulcsár László 
Jobbik Magyarországért Mozgalom Tápiószelei Szervezet  

NYÁRESTI PROGRAM A NÉPKERTBEN 
 

A Simonffy Kálmán Mővelıdési Ház  
a mővelıdési házban mőködı klubok részére 

nagy közös nyársalást szervez a Népkertben 
2012. 06. 30-án 18 órai kezdettel. 

Fáról a mővelıdési ház, inni és ennivalóról  
mindenki maga gondoskodik! 

A 
„Ha jösztök lesztek, ha hoztok, esztek”-partyra 

 mindenkit szeretettel várunk! 
Senki se felejtse otthon a nyársbotját, a szalonnáját,  

az innivalóját és a JÓKEDVÉT! 
 

Urbán Mária 

HOL? – MI? HOLMI!! 
 

BABA ÉS GYERMEKRUHA, GYEREKJÁTÉK,  
ÉS EGYÉB GYERMEKFELSZERELÉSEK  

BÖRZÉJE 
a tápiószelei  

Simonffy Kálmán Mővelıdési Házban 
2012. június 23-án, szombaton 8-13 óráig. 

 Az asztalfoglalási igényeiket június 21-ig jelezzék az 
alábbi telefonszámon: 06 53/381-232  

vagy a mővelıdési házban személyesen. 
Asztalfoglalás: 500 Ft 

Urbán Mária 

Helyszín: Simonffy Kálmán 
Mővelıdési Ház 

Idıpont: 2012. július 9-13. 
naponta 8-17 óráig 

Korhatár: 5 – 14 éves korig 
Részvételi díj: 5000 Ft/fı 
Várjuk jelentkezésedet a 

mővelıdési házban  
vagy a könyvtárban! 

 

Telefonon 06 53 381-232 vagy 
06 53 380-034, személyesen a 

mővelıdési házban.  
E-mail címen 

tszmuvhaz@freemail.hu 

NYÁRI TÁBOR 
A Római Katolikus Plébánia és a Simonffy Kálmán  
Mővelıdési Ház közös szervezésében tábort hirdet! 

Felhívás! 
 

Az elmúlt évek hagyományait ápolva, a III. Város Nap-
ján, 2012. szeptember 7-én, pénteken is szeretnénk kö-
szönteni az 50 évvel ezelıtt házasságot kötött párokat! 
 
Kérem, jelezzék, ha ismerıseik között élnek olyan párok, 
akik 1962-ben házasodtak bármelyik településen, és most 
Tápiószelén élnek! 
 
Telefonszám: 06 53 381-232 vagy személyesen, a 
tápiószelei mővelıdési házban. 

 
Urbán Mária 

 IV. KOLOZSVÁRI SZÜRETI BÁL 

Az Erdélyi Klub szervezésében 
 

Idıpont: 2012. szeptember 1. szombat 18 óra 
Helyszín: Simonffy Kálmán Mővelıdési Ház 
Jegy ár: 2500 Ft, amely magában foglalja a ven-
dégváró italt, töltött káposztát, ásványvíz, bor 

fogyasztását és a szórakozást reggelig.  
Jegyek elıvételben Diószegi Ferencznél kaphatók, a hely-
színen nem vásárolhatók. 
Tel.: 06 30 214 7879, E-mail: ferencz54@freemail.hu 

Várunk mindenkit szeretettel! 

2012. ÉVBEN SZERVEZETT AKCIÓT HIRDETTÜNK  
A SZÍVINFARKTUS ÉS A BÉLRÁK  ELLEN!  

AZ I.C.C. - DR. POHL KFT. SZERVEZÉSÉBEN!   
SZERETNÉNK ÖNÖKET IS KIVIZSGÁLNI! 

 
Mint tudja, mindkét betegség igazán csak panaszmentes állapotban észlelve gyógyítható, éppen ezért van szükség a szőrıvizs-
gálatra. 
 Szakmai indok: Magyarországon évente 70. 000 ember hal meg szívinfarktusban, 8000 ember bélrákban. Ennek oka az, hogy 
a fenti betegségek igazán csak panaszmentes állapotban észlelve gyógyíthatók. Panaszmentes állapotban ezt a két vizsgálatot 
csak mi végezzük. 
 Kérem, olvassa el levelünket, és örömmel vesszük, ha bejelentkezik a szív és érrendszeri Arteriográfos szőrıvizsgálatra. A 
szőrıvizsgálat helye és ideje: Tápiószele, Mővelıdési Ház, 2012.06.23. 8:00 - 16:00  Információ, bejelentkezés, idıpont 
egyeztetés: szívesen megkeressük Önöket személyesen. web: www.icc.hu, email: nadar.gabor@icc.hu, 85/360-870 Orvosi 
tanácsadás: Dr. Pohl Tibor: 30/288-1111, 20/961-1111 Jó egészséget kívánok, 

Dr. Pohl Tibor 
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GÓLYAHÍR 
„Azért mert szerettek, jöttem e világra, 

S lettem új fény, csillag, szülık boldogsága.” 
 
Május hónapban születtek: 
Fazekas Balázs Róbert  Losó Ildikó Mária  

és Fazekas László fia 
 
Debre Szilárd  Darázs Mónika  
    és Debre László fia 
 

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

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

Juhász Gyula 
Május hónapban elhunytak:  
özv. Bertók Kálmánné született: Oláh Mária  élt: 92 évet 
özv. Bodor Sándorné  

született: Szappanos Terézia Veronika élt: 81 évet 
Boros Józsefné született: Vig Ilona élt: 85 évet 
Halász Jánosné született: Miskolczi Julianna élt: 80 évet 
Bódi Gyula élt: 59 évet 
ifj. Fazekas Elek élt: 45 évet 
Fejıs József Sándor élt: 67 évet 
Sárkány László Péter élt: 62 évet 
Szalóki István élt: 83 évet 
 

Emléküket megırizzük! 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik feleségem, Halász Jánosné temetésén részt vet-
tek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunk-
ban velünk éreztek. 

Gyászoló család 

ARANYÉR-LÉZERSEBÉSZETI MAGÁNRENDELÉS 
 

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

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

DR BORBÁS JÓZSEF 
sebész fıorvos 

ARANYEREK mőtét nélküli végleges, fájdalommentes 
ellátása, végbélrákszőréssel 

LÉZERES kismőtétek (anyajegyek, szemölcsök, vírusos 
növedékek, szövettannal, benıttköröm) 

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

SZERKESZTİSÉGI KÖZLEMÉNY 
A beküldött írások változtatásának jogát –terjedelmi okokból fenntartja a szerkesztıség. 

A képeket .jpg formátumban kérjük külön csatolva beküldeni. E-mail: ujsag@tapioszele.hu  
LAPZÁRTA: július 31. kedd.   

Lapmegjelenés augusztus közepén várható. 






