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KRÓNIKA 
Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei:  

•  Megjelent Terék József zenei ren-
dezésében, Önkormányzatunk támogatá-
sával a Tápió-mente népdalait, népzené-
jét bemutató dupla CD. 
•  A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 

LEADER fejezetének végrehajtásához 
2011-től nyújtandó támogatás pályázati 
felhívásának keretében a Tápió-vidék 
kulturális és egészségmegőrző rendezvé-
nyeinek támogatása célterületre benyúj-
tott pályázat keretében 1.170.000,- forint 
támogatást nyert Önkormányzatunk a 
szeptemberi városnapja rendezvényhez. 
Valamennyi célterületen a támogatási 
döntések megszülettek. Több sikeres 
tápiószelei pályázó kiértesítése a napok-
ban megtörténik. 

•  Az Állami Számvevőszék vizsgála-
ti jelentését április 17-én adta ki, illetve 
mutatta be a sajtónak. A jelentés az ÁSZ 
által 2011. évben a fővárosban, a kerüle-
tekben, a megyejogú városokban és az 
egyéb városokban végzett vizsgálatának 
összefoglaló megállapításait, valamint a 
további célvizsgálat eredményét tartal-
mazza. Ilyen vizsgálat a településünkön 
is lezajlott. Az ellenőrzésről készített 
jelentést településünk honlapján lehet 
megtekinteni. 
•  Április 13-án a Blaskovich János 

Általános Iskola rendezte meg a Kaán 
Károly XX. Országos Természet- és 
Környezetismereti Verseny Pest megyei 
fordulóját. Több mint száz tanuló és 

kísérőik ismerkedhettek meg a verseny 
után településünkkel, a múzeummal és 
az agrobotanikai központtal. 
•  Április 14-én a költészet napjára 

emlékeztünk a művelődési házban tartott 
előadáson. 
•  Április 24-én volt a polgármesteri 

hivatal akadálymentesítésével kapcsola-
tos helyszíni ellenőrzés, megelégedéssel 
szemlélték a munkák eredményét. Vár-
juk a támogatási rész kifizetését (90 
nap). 
•  Május 1-jén szikrázó napsütés fo-

gadta a majálison résztvevőket. Mind a 
program, mind a helyszín és az árusok 
gondoskodtak a kikapcsolódásra vágyók 
szórakoztatásáról. 

a gépjárműadó kedvezményről, a súlyos mozgáskorlátozott 
személyek közlekedési kedvezményeivel kapcsolatos 
2012. március 31-vel történt módosításokról. 

 
A Kormány 2012. március 31-vel módosította a súlyos moz-
gáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 
102/2011. (VI. 29.) Kormányrendeletet. 
A Kormányrendelet értelmében súlyos mozgáskorlátozott az 
a személy, aki: 
a. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiak-
ban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgás-
szervi fogyatékosnak minősül, vagy  f) pont alapján hal-
mozottan fogyatékosnak minősül és halmozott  fogya-
tékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogya-
tékosság; 

b. a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű csa-
ládi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról 
szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban 
Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatáro-
zott mozgásszervi fogyatékosságban  vagy P) pontjában 
meghatározott többszörös és összetett betegségben 
szenved és többszörös és összetett betegségei közül leg-
alább az egyik mozgásszervi fogyatékosság; 

c. a 7/2012. (II. 14,) NEFMI rendelet l. melléklete szerinti 
minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében 
súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az álla-
pota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll. 

A korábban kiállított NRSZH (illetve jogelődje) orvosi bizott-
ságának szakvéleménye, mely a BNO kód XIII. főcsoportjá-
ba tartozó vezető diagnózisra tekintettel, legalább 40 %-os 
egészségkárosodást állapított meg, 2012. szeptember 15-ig 

TÁJÉKOZTATÓ  

Tápiószele Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ülését 2012. április 
26-án tartotta 
•Elfogadásra került a 2011. évi költség-
vetésről készített beszámoló és a 2011. 
évi zárszámadás, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján. 
A beszámoló része a könyvvizsgáló által 
készített jelentés is. A részletes jelentés 
és a táblázatok rövidesen megtekinthető-
ek lesznek a honlapunkon. 
•A képviselő-testület elfogadta a közép-
iskolások tanulmányi ösztöndíjáról szóló 
rendeletét is. A mind nagyobb érdeklő-
désre számot tartó rendelet tervezetet a 
település honlapján teljes terjedelemben 
megjelentettük, az önkormányzati újság-
ban is tájékoztatást adtunk korábban a 
testületi szándékáról. A tanév befejezé-
sével várjuk az arra érdemes tanulók 
pályázatát. Részletek a honlapon megta-

lálhatók! 
•A képviselő-testület 6/2006. (III. 24.) 
számú önkormányzati rendeletében sza-
bályozza a tulajdonában lévő lakások és 
helyiségek bérletére, elidegenítésére 
vonatkozó szabályokat. Miután évek óta 
nem változtatta az Önkormányzat a lak-
béreket, a mostani módosításban erre is 
sorkerült átlagosan 25% emeléssel. 
•A Simonffy Kálmán Könyvtár és Mű-
velődési Ház mint költségvetési szerv, 
jogutóddal történő megszűntetését 2012. 
május 1-jével hagyta jóvá a Képviselő-
testület. Jogutóddal szűnik meg az intéz-
mény, akkor ha a feladatát másik költ-
ségvetési szerv vagy önkormányzat ve-
szi át. Jelen esetben, a továbbiakban a 
helyi önkormányzat lesz a feladat ellátó-
ja, az államháztartási törvény 2012. ja-
nuár 1-jétől hatályos szövege alapján. 
Egyenlőre változatlan személyi és tárgyi 

feltételekkel kerül ellátásra ezen feladat. 
A változásokról a későbbiekben tájékoz-
tatjuk a lakosságot. 
•A közelmúltban megjelent jogszabály 
alapján a megyei múzeumi struktúra 
átalakítására vonatkozó kormányzati 
elképzelések alapján a Pest Megyei Mú-
zeumok Igazgatósága megkereséssel 
fordult Önkormányzatunkhoz. A megke-
resés alapján a képviselő-testülete a Pest 
Megyei Múzeumok Igazgatóságának 
szakmai javaslata alapján, a tápiószelei 
Blaskovich Múzeumnak a Ferenczy 
Múzeum tagintézményeként a tovább-
működtetését támogatja és kezdeménye-
zi. A határozati javaslat elfogadásánál 
figyelembe vettük a Magyarország Or-
szággyűlése által elfogadott, a magyar 
n e m z e t i  é r t é k e k r ő l  é s  a 
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvényt. 

A képviselő-testület üléséről 
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A magánszemélyek kommunális adójá-
ról szóló 19/2006. (XII.05.) önkor-
mányzati rendelet 2007. január 01-jén 
hatályba lépett. E rendelet szerint adó-
kötelezettség terheli az önkormányzat 
illetékességi területén lévő magánsze-
mély tulajdonában lévő lakás és nem 
lakás céljára szolgáló épületet, épület-
részt, önálló helyrajzi számon nyilván-
tartott beépítetlen területet, nem ma-

gánszemély tulajdonában álló lakás 
bérleti jogát.  
Kérem az adóalanyokat, hogy bevallási 
kötelezettségnek tegyenek eleget! Az 
adóbevalláshoz szükséges nyomtat-
ványt a Polgármesteri Hivatal adóigaz-
gatási irodájában rendelkezésükre bo-
csátjuk, illetve a település honlapjáról 
(www.tapioszele.hu) letölthető.  
Felhívom a lakosság figyelmét, aki a 

bevallási kötelezettségének nem tett 
eleget, az adózás rendjéről szóló 2003. 
évi XCII. törvény 172. § (1) pontja 
szerint 100.000.-Ft-ig terjedő, ismétel-
ten is kiszabható, mulasztási bírsággal 
sújtható.  

Molnárné Sepsi Csilla  
adóig.főea. 

Kommunális adó 

felhasználható a súlyos mozgáskorlátozottság igazolására, 
gépjárműadó kedvezmény vagy mentesség igénybevétel-
éhez. 
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvez-
ményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet szerint 
kiállított háziorvosi szakvélemények, az un. „7 pontos” 
háziorvosi szakvélemények felhasználhatósága 2012. de-

cember 31-éig meghosszabbodik. Így a szakvélemény a 
gépjárműadó mentességhez, kedvezményhez érvényességi 
idejükön belül igazolásként eddig az időpontig még felhasz-
nálhatóak.  

Pálinkásné Plavecz Margit 
adóig.főea. 

Pályázati kiírás 
Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tápiószele 
várossá nyilvánításának 3. évfordulója alkalmából 2012. évben máso-
dik 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 készíthető kép, legfeljebb A/4 
méretben. A képekhez zárt borítékban kérjük mellékelni készítőjének 
nevét, születési dátumát és értesítési címét, elérhetőségét.  
A képeket 2012. július 31-ig kell a Polgármesteri Hivatal titkárságára 
bejuttatni. 
A beérkezett képek zsűrizését a Képviselő-testület végezi.  
Mind az 5 kategóriában 1-3. helyezés kerül megállapításra. A nyerte-
seket ajándéktárgyakkal, ajándékcsomaggal jutalmazza a Képviselő-
testület. A benyújtott pályázatok az önkormányzat „tulajdonába” ke-
rülnek, helyezésüktől függetlenül. A pályázat eredményhirdetése a 
„város napján” történik. 

Felhívom a gépjármű-tulajdonosok és üzembentartók fi-
gyelmét, hogy a gépjárműadó befizetési kötelezettség határ-
ideje 2012. március 17-én lejárt. 
Amennyiben adótartozása az egy évi adótételt meghaladja 
és 2012. május 10-ig nem kerül rendezésre, kezdeményezni 
kell tartozásának végrehajtás útján való rendezését, valamint 
a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 9. § (4) 
bekezdés értelmében, a gépjármű forgalomból való kivoná-
sát. 

A tartozás kiegyenlítése az előzőleg (március hóban) meg-
küldött készpénzátutalási megbízáson, vagy átutalással 
történhet a következő számlaszámra: 65200043-10010079, 
vagy részletfizetési szándékát kell jelezni. 
Kérem, hogy a befizetését igazoló csekkel, vagy az átutalás 
igazolásával az ügyintézőt ügyfélfogadási napon felkeresni 
szíveskedjék. 

Pálinkásné Plavecz Margit 
adóig.főea. 

Gépjárműadó hátralékosok figyelmébe! 

VÁLTOZÁS  

A POLGÁRMESTERI  

HIVATAL  

ÜGYFÉLFOGADÁSÁBAN 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 

hogy Tápiószele Város Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalában az ügyfél-

fogadási rend 2012. június 1-jével az 

alábbiak szerint változik: 

 Hétfő: 7.30 – 17.30 

 Kedd: nincs ügyfélfogadás 

 Szerda: 7.30 – 16.00 

 Csütörtök: 7.30 – 16.00 

 Péntek: nincs ügyfélfogadás 

A polgármester, jegyző  

ügyfélfogadása: hétfő: 7.30 – 17.30 

  
Tóth Julianna 
 jegyző 
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Pest megyei forduló 
Tápiószele 

Intézményünk az elmúlt években 
következetes, egymásra épülő, fejlő-
dő munkát végzett. Minden pályáza-
ti lehetőséget sikeresen megragadva, 
a térségben egyedülálló előminősí-
tett referenciaintézményként igazol-
tuk szakmai tudásunkat, elkötele-
zettségünket. Ezt az összetartó csa-
patmunkát évek óta tapasztalták a 
megyében is, ezért kérték fel intéz-
ményünket a Kaán Károly XX. Or-
szágos Természet- és Környezetis-
mereti Verseny Pest megyei forduló-
jának lebonyolítására. A versenyen 
58 ötödik osztályos és 67 hatodik 
osztályos tanuló mérte össze tudá-
sát. A megyéből közel 30 település-

ről érkeztek versenyzők, akik megis-
merhették iskolánkat, múzeumun-
kat, az agrobotanikai intézetet s vá-
rosunk központját. Amíg tanáraink a 
125 versenyző feladatsorát javítot-
ták, addig a nyugdíjas kollégáink a 
múzeum és az agrobotanikai intézet 
dolgozóival közösen, bemutatták a 
vendégeknek városunk nevezetessé-
geit, valamint iskolánk korszerűen 
felszerelt szaktantermeit. 
A tanulók és kísérőik elismerően 
nyilatkoztak kisvárosunkról, vala-
mint iskolánk felszereltségéről. 
Örömmel töltött el bennünket az is, 
hogy közel kétszáz emberrel ismer-
tethettük meg intézményünket, kor-
szerű könyvtárunkat.  
A vendégek elismerő szavai és   

e-mailjei azt bizonyítják, hogy a tér-
ségben valóban garancia intézmé-
nyünk neve, az ilyen nagy volume-
nű rendezvények zavartalan lebo-
nyolítására.  
Megköszönöm mindenkinek a lelki-
ismeretes munkáját, mellyel hozzájá-
rult a rendezvény magas színvonalú 
megrendezéséhez.  
A versenyen elért eredményeket a 
http://iskola.tapioszele.hu honla-
pon tekinthetik meg az érdeklődők.  
Minden résztvevőnek gratulálok az 
elért eredményhez, a két első helye-
zettnek pedig további sok sikert kí-
vánok az országos döntőben! 

 
Kácsorné György Gabriella 

igazgató 

Kaán Károly XX. Országos Természet- és Környezetismereti Verseny 

A Körzeti Prózamondó Versenyen Nagykátán Kókai 
Emese 1.b osztályos tanuló képviselte iskolánkat. II. 
helyezést ért el úgy, hogy ebben a kategóriában a zsűri 
nem adott ki első helyezést. Felkészítő pedagógus: 
Szűcs Józsefné 
Az újszilvási Széchenyi István Általános Iskola által 
rendezett körzeti szavalóversenyen a 3-4. osztályosok 
között Raffael Eszter 3.c osztályos tanuló II. helyezést 
ért el. Eszter a Nagykátai Térségi Ki Mit Tud?-on vers 
kategóriában indult és tehetségével lenyűgözte a zsű-
rit, I. díjat kapott. 
A kistérségi tanulmányi versenyen a tápiószelei iskolá-
sok nagyon szép eredményeket értek el. 

MATEMATIKA 3. ÉVFOLYAM: 
III. helyezés:   Kosaras Attila   
Felkészítő nevelő: Füle Zsuzsanna 
VIII. helyezés: Lénárt Dániel   
Felkészítő nevelő: Édelmajerné Kazinczi Éva 

SZÖVEGÉRTÉS 3. ÉVFOLYAM: 
VII. helyezés:  Miskolczi Laura  
Felkészítő nevelő: Édelmajerné Kazinczi Éva 
VIII. helyezés: Raffael György   
Felkészítő nevelő: Füle Zsuzsanna 

MAGYAR NYELVTAN 3. ÉVFOLYAM: 
I. helyezés:    Szabó Zsófia       
Felkészítő nevelő: Horváth Katalin 
VII. helyezés: Petykovszki Laura      
Felkészítő nevelő: Horváth Katalin 

KÖRNYEZETISMERET 3. ÉVFOLYAM: 
III. helyezés:  Tisza Bettina   
 Felkészítő nevelő: Horváth Katalin 
V. helyezés:   Nagy Márk    
Felkészítő nevelő: Horváth Katalin 

MATEMATIKA 4.ÉVFOLYAM: 
II. helyezés    Hippenmayer Norbert     
Felkészítő nevelő: Pintérné Bontovics Judit 
IV. helyezés:   Káplár Klaudia   
Felkészítő nevelő: Pintérné Bontovics Judit 
 
 

SZÖVEGÉRTÉS 4.ÉVFOLYAM: 
I. helyezés:      Pap Gergely 
Felkészítő nevelő: Kovácsné Sevella Zsuzsanna 
II. helyezés:      Katona Daniella  
 Felkészítő nevelő: Ivanics Lászlóné 

MAGYAR NYELVTAN 4. ÉVFOLYAM: 
V. helyezés:     Jánosi Fanni  
 Felkészítő nevelő: Kovácsné Sevella Zsuzsanna 
VI. helyezés:    Csikós Krisztina   
Felkészítő nevelő: Szabóné Urbán Ildikó 

KÖRNYEZETISMERET 4. ÉVFOLYAM: 
III. helyezés:   Homok Mercédesz  
Felkészítő nevelő: Ivanics Lászlóné 
 

A tápiógyörgyei Kazinczy Ferenc Általános Iskola 
immáron 5. éve rendezte meg a kistérségi szövegértési 
versenyt. 3-4. osztályos tanulók vehettek részt 4 fős 
csapatokkal. Idén a tápiószeleiek nyújtották a legjobb 
teljesítményt. 
A győztesek:   
Raffael Eszter 3. c  
Raffael György 3. c 
Felkészítő nevelő: Füle Zsuzsanna 
Jánosi Fanni 4. b  
Pap Gergely 4. b 
Felkészítő nevelő: Kovácsné Sevella Zsuzsanna 
 
IV. helyezés:   Lázók Barbara 3. b 
Berzsényi Vivien 3. b 
Felkészítő nevelő: Édelmajerné Kazinczi Éva 
Brindzik Beatrix 4. a 
Homok Mercédesz 4. a 
Felkészítő nevelő: Ivanics Lászlóné 
 Minden tanulónk eredményeihez gratulálunk, további 
sok sikert kívánunk! 
Az alsó tagozat udvarát virágokkal ültettük be 
Lévainé Dobi Dorottya és a Diákönkormányzat által 
felajánlott virágtövekkel. Köszönjük! 

 Moró Szilvia 
igazgatóhelyettes 

ISKOLAI HÍREK 
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Logikaverseny 
A Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Gárdo-

nyi Géza Általános Iskola Tehetségfejlesztésért Ala-
pítványa, Logikaversenyt hirdetett, a problémamegol-
dó, kreatív és logikus gondolkodás formálása és a 
korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltség 
megalapozásának segítésére. 

Az országos döntő budapesti színhelyén Sipos 
Tamás a XI. lett. Eredményéhez gratulálok. 

       Pintérné Bontovics Judit 
osztályfőnök 

Sok csepp sokra megy 
Ebben az évben is jelentkezett iskolánk csapa-

ta az Országos Környezetvédelmi Versenyre. Az idei 
év középpontjában az édesvíz életünkben betöltött 
szerepének fontossága állt.  

Célként fogalmazódott meg, hogy éljünk a 
fenntartható vízfogyasztás elvei szerint. A verseny 
döntőbe jutásának feltétele volt, hogy az előzetes fel-
adatokra – négy fordulón át – megfelelő pontszámot 
kapjunk. Szórólapot osztottunk az iskolában és 
Tápiószele lakosainak, kiállítást rendeztünk több 
helyszínen. Tesztet állítottunk össze, amelyben arra 
voltunk kíváncsiak, mennyire takarékos a település 
lakóinak vízhasználata.  

Nyíregyházára, a döntőbe tizenhárom csapat 
jutott be, köztük a mi Fekete rigó csapatunk is. Újabb 
feladatok vártak ránk. Az első nap terepgyakorlattal 
kezdődött a Vadasparkban. A második napon elmé-
letben kellett bizonyítanunk felkészültségünket. Sike-
rült, másodikak lettünk. Csapatom tagjai: Erős Rebe-
ka, Jánosi Roland, Katona Krisztián, Palásti Alex 6.c 
osztályos tanulók. 

Köszönöm a versenyzőknek a lelkiismeretes 
felkészülést, a szülőknek pedig az önzetlen, lelkes 
segítséget, támogatást! Bíztak sikerünkben, és az ered-
mény nem is maradt el. 

Dr. Hajdú Jenőné 
tanár 

Érettségizzen Tápiószelén! 
A Budakalász Gimnázium Tápiószele Tagintézménye a 
2012/2013-as tanévre felvételt hirdet esti tagozatára, 
minden 16. életévét betöltött fiatal és felnőtt részére, 
9., 10., 11. és 12. évfolyamra. Az esti tagozaton heti két 
alkalommal 15 órától 20.15-ig folyik az oktatás. A tanu-
lók diákigazolvány igénylésre jogosultak, továbbá csa-
ládi pótlék jár a tanuló 20. évének betöltéséig. 

Beiratkozás ideje: 2012 június 11-től június 15-ig 10.00 
– 17.00 óra között. 
A beiratkozás helye: Blaskovich János Általános Iskola 
Tápiószele, Széchenyi út 20. az iskola titkárságán. 
További információ a képzésről: 06/30/816-4986 

 
Kácsorné György Gabriella 

Tagintézmény-vezető 

Köszönetnyilvánítás 
Szeretnénk megköszönni Szűcsné Marika néninek, 
hogy Kókai Emesét felkészítette és szabadidejét felál-
dozva elkísérte és biztatta a Vers- és Prózamondó ver-
senyeken.  

Kókai Andrásné 

miniLÜK 
A miniLÜK tanulást segítő, fejlesztő játék. L: logi-

kát, Ü: ügyességet, K: kitartást jelent. A készlet egy 
műanyag kirakóból és a feladatokat tartalmazó füze-
tekből áll. Egy-egy kötet kb. 15 játékos, képességfej-
lesztő fejtörőt tartalmaz. Az érdekes, figyelemfelkeltő 
képek pontos megfigyelése, összehasonlítása és egy-
máshoz rendelése által igen hatékonyan fejleszthető a 
problémamegoldó gondolkodás, mégpedig úgy, hogy 
közben a gyermek sikerélményhez jut. A feladványo-
kat a tanulók önállóan oldják meg és megoldásaikat 
maguk ellenőrizhetik is. 

 A Dinasztia Tankönyvkiadó felajánlotta, hogy 
azon osztályok, amelyek részt vesznek a LÜK-
bajnokságon, féláron vásárolhatják meg ezen termé-
küket. Mi is éltünk ezzel a lehetőséggel és tanulóink 
azóta is nagyon szívesen használják a játékot. A ver-
seny lényege, hogy egy-egy feladványt ki tud a leg-
gyorsabban hibátlanul megoldani.  

Az osztálybajnokságon Terék Péter I., Dombai 
Balázs II., Vágány Zoltán III., Matus Lili és Makai Ro-
land IV. helyezést ért el. Az első három helyezett kép-
viselte iskolánkat a kistérségi fordulón. Dabason, 3 
matematika, 3 anyanyelvi és 3 logikai feladatlap, 12-
12 feladványa várt a versenyzőkre. Dombai Balázs IV. 
helyen végzett, Vágány Zoltán pedig megnyerte a 
versenyt, így ő továbbjutott a területi fordulóra. 
 Versenyzőinknek gratulálok, és minden óvodás 
és alsó tagozatos gyermeknek ajánlom a miniLÜK 
játékot. 

 Pintérné Bontovics Judit 

Az idén 2012. március 30-án került sor az alsó 
tagozatos komplex tanulmányi verseny helyi fordulójá-
ra. Ezt minden évben a legjobb negyedik osztályosok 
között rendezik meg, melyben irodalom, nyelvtan, ma-
tematika és környezetismeret is szerepel. 

A téma Fekete István életének főbb állomásai és 
Vuk, a rókacsalád története. 
A helyi versenyen 21 negyedikes mérte össze tudását. 
Nagyon nagy készülődés, izgalom előzte meg, míg elér-
kezett a várva várt nap. A kétszer 45 perc elmélyült 
munkával telt el a versenyzőknek, és izgalommal az 
ügyelő és a javítást végző tanító néniknek. A javítás 

után kíváncsian bontottuk ki a neveket rejtő borítéko-
kat. A következő eredmény született: 

I. helyezett Seres Eduárd 4. a  
II. helyezett Nagy Katalin 4.a  
III. helyezett Katona Daniella 4. a és Ko-

csis Petronella 4.b  
Ezek a gyerekek képviselték Tápiószelét 2012. április 
27-én Monoron, az alsó tagozatos komplex tanulmányi 
verseny megyei fordulóján. 
Mindenkinek gratulálok! 

 Ivanics Lászlóné 
4.a osztályfőnök 

„... én arról … csakis arról akarok írni, ami a szívemben van.” 
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Alsó tagozatos tanulmányi verseny megyei 
fordulója Monoron 

 
Személyesen vittem tanítványaimat április 27-

én reggel Monorra, a Kossuth Lajos Általános Iskolába. 
A regisztráció után minden gyerek nyakba akasztós 
kártyát kapott, amelyen Fekete István egyik állatregény-
ének szereplője volt. Így kerültünk mi a Csí, Kele, és a 
Lutra csoportba. A színes, táncos, verses, zenés és ked-
ves hangú megnyitó után a gyerekek elvonultak a nagy 
megmérettetésre. Izgalmas kétszer 45 perc következett. 
A finom ebéd után a Helytörténeti Múzeumot tekintet-
tük meg, majd 1 órás zenés műsor következett, mely a 

nagy meleg ellenére megmozgatta a gyerekeket. A mű-
sor után kézműves foglalkozáson vettünk részt, ahol 
mindenki hűtőmágnes ajándékot készíthetett a Vukból. 
Végre elérkezett az eredményhirdetés! 

Az első 15 kisdiákot jutalmazta oklevéllel és 
könyvjutalommal a zsűri, a többiek emléklapot kaptak. 
A tápiószelei négy kisdiák 70% felett teljesített pontszá-
maik alapján. A zsűri kihangsúlyozta, hogy Pest megye 
100 legokosabb negyedikese vett részt a versenyen. Na-
gyon nagy élményekkel tértünk haza, gratulálok és na-
gyon büszke vagyok tanítványaimra. 
 

 Ivanics Lászlóné 

Óvodai Hírek 
Mint már hagyomány, ebben a tanévben is sikerült megren-
dezni két jótékonysági rendezvényt az óvodai Micimackó 
Alapítvány javára. A két rendezvény bevétele mintegy 
500 000 Ft lett, melyet ezúton szeretnék megköszönni min-
den támogatónak, fellépőnek, vállalkozónak és persze nem 
utolsó sorban a résztvevő szülőknek. Jelenlétükkel és bármi 
nemű hozzájárulásukkal a szelei óvodások életét tették még 
boldogabbá és komfortosabbá! Remélem ez a hagyomány 
ezután sem fog megszakadni és mindenkit arra buzdítok: ha 
tud segítsen! Még egyszer köszönöm mindenkinek a sok 
támogatást! 

Drabbant Erzsébet  
Az óvodai SZMSZ. vezetője 

„Útravaló” 
Ebben a tanévben is októberben pályáztunk az Útravaló-
MACIKA, „Út a középiskolába” esélyegyenlőségi ösztön-
díjra a hátrányos- és halmozottan hátrányos illetve roma 7-
8. évfolyamos tanulókkal. 
 31 tanulóval nyújtottuk be a pályázatot, ebből 23 nyert, és a 
napokban utalja a minisztérium az első félévre az ösztöndí-
jat. 
Ez az esélyegyenlőségi program két összetevőből áll: egy-
részt anyagi segítséget ad ezen tanulóknak, másrészt előse-
gíti a felzárkózásukat mentori segítséggel, hogy lehetőség 
szerint középiskolai felvételt nyerjenek.  Ebben a tanévben 
a pályázó tanulók legalább 50%-a roma származású kellett 
hogy legyen, így sikeresen együttműködtünk a kisebbségi 
önkormányzattal is. 
Ez a csekély összegű ösztöndíj is nagy segítséget fog jelen-
teni a tanulók családjának. 

Kosaras Katalin 
az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse 

Martin Luther King elhíresült mondá-
sát vehetjük alapul, vagy az Edda együt-
tes „Álmodtam egy világot magam-
nak…” című sikerszámát is választhat-
juk, mikor nyolcadik osztályosaink 
pályaválasztására gondolunk.  
Bár csak 12 éves kor után alakul ki a 

reális pályaorientáció, de az igények 
ébredése, a mintakeresés már 6 éves 
kortól kognitív szinten is elkezdődik. 
A modellélmények meghatározó sze-

reppel bírnak. 
Mi leszel, ha nagy leszel?”- hallhattuk 

gyermekkorunkban számtalanszor e 
kérdést családtagoktól, szüleink baráta-

itól, a szomszéd bácsitól, ismerősöktől.. 
Ki ne akart volna óvodás korában moz-

donyvezető, kéményseprő, űrhajós, au-
tóversenyző, énekes lenni? 
Hamar kiderült azonban, hogy jobb 

lesz a realitások talaján maradni. 
A helyes döntés alapjai: 
adottságok + indítékok + objektív 

tényezők (vágyak, lehetőségek, követel-
mények egyeztetése). A jó döntéshez 
tehát önismeret (pályaválasztási érett-
ség) és a pályák ismerete egyaránt szük-
séges! 
Pár hónappal ezelőtt diákjaink a kíván-

csiságtól hajtva ellátogattak egy-egy 
középfokú intézménybe, számtalan gon-
dolat, kérdés merült fel bennük. A teljes-
ség igénye nélkül ezek közül csak néhá-
nyat említve: 

Hogy néz ki az iskola, milyenek a tan-
termek, és a környezet? 
Mely szakmákat lehet itt tanulni és 

vajon mit érdemes választani? 
Sokat kell-e itt tanulni és esetleg szigo-

rúak a tanárok, vagy sem? 
Kik azok az ismerősök, barátok, akik 

szintén ide jönnének? 
Mindezek olyan kérdések, amelyek 

foglalkoztatnak egy nyolcadikos diákot, 
hiszen életében először döntenie kell, a 
hogyan tovább kérdésében. A középis-
kolák eljuttatják az általános iskolák 
végzőseinek, hogy mikor tartanak nyílt 
napokat, a környék középiskoláinak 
képviselői pályaválasztási szülői érte-
kezleten elmondják lehetőségeiket, az 
osztályfőnökök elviszik tanulóikat Ceg-
lédre a Pályaválasztási Kiállításra, a 
diákönkormányzatunk terefere klub 
szervezésével lehetőséget biztosít volt 
tanítványainknak arra, hogy tapasztala-
taikat közölhessék, kibeszélgethessék 
nyolcadikos tanulóinkkal.  

Nekünk pedagógusoknak is be kell 
látnunk, hogy a mai gyermekek érdek-
lődése, fejlettsége, habitusa, más, mint 
egykét  évtizeddel ezelőtt volt. A tizen-
éves gyermekeket olyan dolgok, folya-
matok, fogalmak, érzések foglalkoztat-
ják, amelyek az előző generációkat csak 
sokkal későbbi életkorban érték el. 
Mindehhez természetesen hozzájárult a 
technológia fejlődése, kitárult a világ, 

illetve az a tény, hogy a mai felnőtt ge-
neráció is más, gondoljunk csak a meg-
változott életmódra, a mai szülők mű-
veltségének tartalmára, annak színvonal-
ára, igényeikre. Ez az igényszínt jelenik 
meg gyermekeivel kapcsolatos elvárása-
iban is, amikor a szülő saját bőrén ta-
pasztalja a képzettség fontosságát, és 
önképzés, az élethosszig tartó tanulás 
eredményezheti egy megfelelő állás 
megszerzését, a munkában való mara-
dást, a kor követelményeinek való meg-
felelést. 

A választásban döntően érvényesül a 
család befolyása, de a felkészülés 

tudatos irányítása elsősorban az is-
kola feladata. 

90%-ban már érkeztek a visszajelzések 
a középfokú intézményekből, és sikerek-
ről számolhatunk be. A többséget első 
helyre, a leginkább tetszetős helyre vet-
ték fel. 

Reméljük a továbbtanulók jól döntöt-
tek, és az idén is megtalálja majd min-
denki a helyét új iskolájában. 
 
 „A pálya a személyiség életútjának 
munkával töltött szakasza…, 
nem önálló létező valami, amire a sze-
mélyiség rátalál, 
hanem hozzá tarozik, belőle fakad.” 

Récsi Lászlóné 
igh. 

„Van egy álmom…” 
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Szatmári Imréné 

Egri Csabáné egyike azon képviselőknek, 
akiknek felmenői is Tápiószelén éltek, erősen 
kötődtek falujukhoz, és szeretettel ragaszkod-
tak ahhoz a földhöz, amely családjuk megél-
hetését kemény, hozzáértő munka árán bizto-
sította. 

– Kedves Marika! Mit jelent számodra a 
„szeleiség”? 

– A múltat, a jelent... Nagyszüleim, szüleim, 
férjem nyughelyét, itt élő számos rokonomat, 
barátaimat. Szinte minden ideköt. Jó érzéssel 
tölt el, hogy amikor kimegyek az utcára, még 
ebben a fásult, rohanó világban is kedvesen 
fogadnak az emberek. Beszélgethetek időssel, fiatallal egy-
aránt, meghallgathatom gondjukat, bajukat. Nagyon jól 
érzem itt magam. 

– Harmadik ciklusban képviseled a lakosságot az Ön-
kormányzatban. A választási eredményed véleményed 
szerint a Te személyes sikered, vagy a Tápiószeléért Tár-
saskör győzelme, amely képviselőnek jelölt? 

– A kettő összefügg. Nem lehetnék a Társaskör alelnöke, 
ha a tagság nem bízott volna bennem. Úgy gondolom, a 
Társaskör sikere a választásokon, a jelöltek egyéni sikeré-
nek is köszönhető. 

– Kevés információt találtam a Társaskör működéséről, 
amikor felkészültem a beszélgetésre. Alakulásának céljait 
ismerem, de programjairól nem sikerült tájékozódnom. 
Mi ennek az oka? Milyen forrásokat kellett volna felku-
tatnom? 

– A programokat, a célokat az éves közgyűlésen beszéljük 
meg. Anyagi támogatást a költségvetésből nem kapunk, 
ezért nem is kell beszámolnunk munkánkról. 

– Sajnálom, hogy ez a civil szervezet a nyilvánosság 
előtt megelégszik a helyi politikai szerepvállalással. 
Anyagi vagy egyéb okai vannak, hogy kulturális céljainak 
megvalósításáról keveset tudunk? 

– A Társaskör nevéhez nem csak a politikai szerepvállalás 
köthető. Mi szervezzük a Tápió Expo-t, pályázatokon ve-
szünk részt. Így nyertük meg a városi ünnepségeken na-
gyon jó célt szolgáló nagy rendezvénysátrat a berendezé-
sekkel vagy a Népkertben felállított padokat. Most zárult le 
egy újabb pályázat, amelynek köszönhetően egy nagyon 
fontos, városunkat szépítő munkába fogunk. Minden évben 
egy alkalommal biztos összejön a tagság egy saját rendezvé-
nyen. A régi színházlátogatások, bálok, sportnapok már 
elmaradtak, ennek főleg anyagi okai vannak. 

– Mint a kulturális bizottság tagját kérdezlek: hogyan 
szerzel személyes tapasztalatokat Tápiószele igen színes, 
sokrétű kulturális életéről? 

– Kevés rendezvényen veszek részt, ennek egészségügyi 
okai vannak. Így egyértelmű, hogy hiányos a személyes 
tapasztalatom.  Ettől függetlenül figyelemmel kísérem a 
programokat, érdekel, hogyan sikerült, mekkora volt az 
érdeklődés. 

– Véleményed szerint az intézményes programszerve-
zésnek van kizárólagos létjogosultsága, vagy az egyéni 
kezdeményezések is értéket képviselnek a város életében? 

– Az egyéni kezdeményezéseknek nagyobb a létjogosult-
sága. 19 civil szervezet működik városunkban, ezért ilyen 
színes a kulturális élet is. Ezen szerveződések nélkül nem 
lenne nyugdíjas találkozó, Múzeumok Éjszakája, sok-sok 
túra, kiállítás és sorolhatnám hosszan. Ezek a szervezetek 
néhány lakos elképzelése alapján jöttek létre más-más cél-
ból, és kitűnően működnek. Itt mindenki megtalálhatja a 
számára hasznos elfoglaltságokat, fontos értékeket. Ettől 
sokszínű és pezsgő az élet Tápiószelén. Végre a fiataloknak 
is lesz ezután lehetőségük tartalmasan eltölteniük a szabad-
idejüket! Megalakult egy új szervezet, ami számukra kínál 
programokat. 

– Mi a véleményed a civil szervezetek szere-
péről a hely társadalmi életben? 
– A civil szervezetek nagyon fontos szerepet 
töltenek be a helyi társadalmi életben. Azonos 
érdeklődésű, felfogású embereknek nyújtanak 
– sokszor – menedéket. Összefogással szépítik 
városunkat, sikereikkel, tetteikkel viszik hírét 
Tápiószelének. Kizökkentenek embereket a 
magányból, a kilátástalanságból. Boldogabb 
ember az, aki valamilyen közösség munkájában 
részt vesz. 
– A szociális bizottság tagjaként gyakran 
szembesülsz az élet árnyoldalaival. Mi a leg-

súlyosabb probléma, amely újra és újra fejtörést okoz a 
lehetőségek által behatárolt optimális megoldáshoz? 

– Nem gondoltam volna, hogy majd a XXI. században a 
szegénységről, mélyszegénységről kell beszélnem. Ez a leg-
súlyosabb probléma. Sajnos az önkormányzat lehetőségei 
korlátozottak. Szinte kimerül a közhasznú foglalkoztatás-
ban, a segélyezésben, a rászorulók ingyenes óvodai és isko-
lai étkeztetésében. Igyekszünk minden évben pályázni élel-
miszer segélyekre is. Támogatjuk a nyári táborokat, melyek 
a halmozottan hátrányos gyermekeknek kínálnak hasznos 
időtöltést. A megoldás természetesen a munkahelyteremtés 
lenne a szegénység ellen, de ez már globális probléma. Nép-
szerűsítjük településünket itthon és külföldön egyaránt. 
Várjuk a befektetőket! Sajnos, a valóság ennél zordabb.   

-  A mélyszegénység kínzó realitás ma Tápiószelén 
csakúgy, mint az egész országban. Ennek enyhítésére mi-
lyen lehetőségei vannak az Önkormányzatnak? 

– Az évről-évre csökkenő költségvetésből, a csökkenő 
saját forrásokból a fentieken kívül nem sokat tudunk tenni a 
mélyszegénység megszüntetéséért. 

– A szerény jövedelemmel rendelkező családok tehetsé-
ges gyermekeinek képzését tudja támogatni anyagilag az 
önkormányzat? 

– Az általános iskolában a rászoruló tanulók ingyen tan-
könyvet és füzetcsomagot kapnak. Minden középiskolás 
5 000 Ft beiskolázási támogatásban részesül. Önkormányza-
tunk csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. 
A felsőoktatásban 20 szociálisan hátrányos helyzetű tanuló 
– tanulmányi eredménytől függetlenül – kap támogatást. 
Most alkotunk rendeletet „Tápiószele hazavár” középfokú 
nevelési-oktatási intézményekben tanulók ösztöndíjáról. 15 
jól tanuló diák kap a 2012/13-as tanévben havi 10 000 Ft-ot. 

– Ismerik-e ezt a lehetőséget és élnek-e vele a rászoru-
lók? 

– Természetesen élnek vele a rászorulók, a fentiek is ezt bizo-
nyítják. 

– Fontosnak tartod-e, hogy a lakosság ellátással, közle-
kedéssel, infrastruktúrával kapcsolatos „csip-csup” prob-
lémai, bosszúságai eljussanak a döntéshozókhoz? 

– Nagyon sok észrevétellel, panasszal, ötlettel foglalko-
zunk a bizottsági üléseken. Ezek nem „csip-csup” problé-
mák, hanem több embert érintő dolgok, amelyek megnehe-
zítik életüket. A közlekedéssel kapcsolatos gondok évek óta 
fennállnak, azóta vívunk szélmalomharcot, főleg a Volán-
nal. Hiába vannak évente egyeztetések, a buszközlekedés 
évről-évre rosszabb. 

– Kérlek, hogy befejezésül a pénzügyi és városfejleszté-
si bizottság előtt álló aktuális feladatról tájékoztasd a Hír-
adó olvasóit. 

– Most készítjük a 2011. évi zárszámadást. A polgármeste-
ri hivatal akadálymentesítési munkálatainak elszámolása is 
folyamatban van.   

– Remélem, hogy sokan választ kaptak az őket foglal-
koztató kérdésekre a képviselői munkára vonatkozóan. 
Köszönöm, hogy készséggel vállaltad a beszélgetést, és 
őszinte véleményedet megosztottad a lakossággal.       

Interjú Egri Csaba Károlyné önkormányzati képviselővel 

Egri Csabáné  
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Könyvtárosok 

KÖNYVTÁRI HÍREK 

Költészet napja 2012 
Idén a könyvtár adott helyet a Költészet napja alkal-

mából a galérián délelőtt megtartott rendkívüli művé-
szeti és irodalomóráknak. A felső tagozatos osztályok a 
tanítás kezdetétől a befejezésig vettek ezeken részt. A 
gyermekek számtalan verseskötet közül választhattak, 
melyből felolvasás után illusztrációkat készítettek. Na-
gyon szép alkotások születtek; öröm volt látni, hogy a 
többségre mennyire ösztönzően hatottak a könyves 
környezetben megismert irodalmi alkotások. Többen 
visszajöttek a tanítás után, hogy kikölcsönözzék a vá-
lasztott könyvet, és otthon befejezzék az idő szűkössé-
ge miatt félbe maradt rajzokat. 

Délután folytatódott a program az általános iskola 
felső tagozatos diákjainak meghirdetett versmondó 
versennyel, melynek helyszínét szintén a könyvtárunk 
biztosította. Közel 30 verset hallgatott meg az öt tagú 
zsűri és az egyre növekvő számú közönség. A zsűri 
tagjai voltak: Szatmári Imréné, Terék Mihályné, Péter 
Irén, Borsos Judit és Faragó Sándor. 
A következő helyezések születtek: 
5-6. osztály: 

  I. Sípos Boglárka 
 II. Bódi Tibor és Légrádi Lili 
III. Kádas Virág, Ócsai Klaudia  

és Bárány Mercédesz 
7-8. osztály: 

  I. Bazsantik Mária 
 II. Molnár Evelin és Nagy Viktória 
III. Balogh Marianna 

Az eredményhirdetést követte a „Versolvasás 
Marathon”, melyen a legkisebbektől a legnagyobbakig 
bárki részt vehetett, és felolvashatta vagy elszavalhatta 
kedvenc versét, a közönség és mindannyiunk nagy 
örömére. 

Itt szeretnénk köszönetet mondani minden kedves 
résztvevőnek, kicsiknek és nagyoknak, hogy előadá-
sukkal, jelenlétükkel bizonyították e nap, a vers, az iro-
dalom fontosságát. Köszönjük a délelőtti órákat tartó 
pedagógusoknak, a délutáni szavalóversenyt szervező 
tanárok és a zsűri tagjainak munkáját. 

 A kisebbek láthatták, hogy a nagyszülőknek is fon-
tos a szép szó, az idősebbek pedig, hogy van utánpót-
lás a gyermekek között. 

Nagy örömet szereztek a felhívásunkra felfigyelő 
civil szervezetek: a Borostyán Nyugdíjas Klub Egyesü-
let, a Terefere Klub, az Erdélyi Klub, a Mozgáskorláto-
zottak Klubja, a Blaskovich Múzeum Baráti Köre.  
Ámulattal láttuk és hallottuk, hogy mennyi ember ér-
zékeny a költészetre, és milyen hiteles tolmácsolásra 
képes. 

Külön köszönjük Szatmári Imréné Edit néni szerve-
ző munkáját, aki a „Versolvasás Marathon” ötletadója 
volt. 

Reméljük, a jövőben is helyet adhatunk hasonló 
rendezvényeknek. Közös érdekünk a kultúra, a vers, az 
irodalom megszerettetése, a tudás átadása, elmélyítése, 
hogy időnként kiszabadulhassunk a mindennapok 
nyomasztó egyformaságából. 

AZ IDEI KÖLTÉSZET NAPJÁNAK MARGÓJÁRA 

Ajándék könyvek 
Folyamatosan kapunk ajándék köteteket, régi 

könyveket kedves Olvasóinktól! Köszönjük a Kiss 
családnak, Lászka Andreának, Szanda Edinának, 
a Heren családnak és mindazoknak, akik az el-

múlt időszakban hozzájárultak a könyvállomány 
bővítéséhez. 

Várjuk továbbra is a jó állapotban lévő, otthon 
feleslegessé vált példányokat! 
 

Könyvtárosok 

Évtizedek óta hagyomány hazánkban, hogy József At-
tila születésének idejét a költészet napjaként ünnepel-
jük. Az iskolában szavalóversenyt rendeznek, ahol min-
den irodalmat, verset kedvelő tanuló elmondhatja, felol-
vashatja az általa kiválasztott művet. 

Az idén rendhagyó, különleges volt ez a nap. 
Szatmáriné Editke javaslatára a város európai színvona-
lú, gyönyörű könyvtárában Tápiószele felnőtt lakossá-
gából is bárki eljöhetett, és elmondhatta a lelkéhez kö-
zelálló, kedvenc versét. Kíváncsian, nem kis érdeklődés-
sel vártam ezt a napot. Vajon mennyien jönnek el? Hány 
ember veszi még kezébe a könyvet? Kiket érdekel még 
feszültségekkel, súlyos gondokkal terhelt világunkban a 
vers?  

Boldogan kellett látnom, hogy sokakat. Április 11-e 
idén szerdára esett. Hétköznap volt, mint bármelyik 
másik nap, de nekem, nekünk, akik ott voltunk: külön-
leges, nagyszerű ünnep! Amíg nyugdíjas magyartanár-
nőként hallgattam tápiószelei ismerőseimet, folyvást és 
egyre jobban ujjongott a lelkem. Íme, ez a város megint 
bizonyított: az internet, a facebook, a blogok világában 
az imilyen-amolyan tévé-sorozatok dömpingjében, a 

hétköznapok szürkeségében milyen sokak lelkében ra-
gyog fel a költészet! 

Az átélt, értelmes, szép versmondásokat hallgatva egy-
re csak erősödött bennem a régi tapasztalás: jó ilyen 
emberek között élni! Nem kell temetnünk a könyvet, az 
irodalmat, az olvasás gyönyörűségét! Aki egyszer meg-
tapasztalta, milyen hatalmas erő van a jó irodalomban, 
az tudja, hogy mennyire meg tudja emelni a lelket. A jó 
könyv lapjairól maga az élet szól hozzánk, egy másik 
ember, aki hol megnevettet, hol megríkat, csodálkozás-
ra vagy gondolkodásra késztet – s mindez (ma már or-
vosilag is igazolt) – gyógyít. Mert az igazi, nemes érzel-
mek, a lélek ereje a testi fájdalmakra is jótékonyan hat-
nak. 

Köszönet tehát mindazoknak, akik ezen a napon meg-
osztották szellemi kincseiket velünk. Köszönet a szerve-
zőknek, rendezőknek. 

Magyarország földrajzi értelemben kis ország, de lírá-
ban, irodalmában nagyhatalom. Tápiószele ezt is bizo-
nyította 2012. április 11-én.  
2012. április 15. 

Mecsekiné Boóm Ildikó 
nyugalmazott tanárnő 
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Terék Mihály 
Múzeumbaráti Kör elnök 

éveséveséveséves    
„Múlt nélkül nincs jövő 
S minél gazdagabb a múltad, 
Annál több fonálon 
Kapaszkodhatsz a jövőbe.” 
  Babits Mihály 
 

Blaskovich György és Blaskovich 
János, a múzeumalapító fivérek elkép-
zelése 1952-ben valósult meg, amikor 
megalapíthatták a Tápiószelei Múzeu-
mot. Létrejöttében két jelentős dolog 
játszott szerepet. Az egyik a 
Blaskovich család három generáción át 
folytatott műgyűjtő és értékőrző tevé-
kenysége, a másik György és János 
bácsi történelmi, régészeti érdeklődése 
és munkássága.  

1848-ban, nagyapjuk, Blaskovich 
Gyula, Heves vármegye alispánja, a 
haladó szellemű köznemesek szokása-
it követve, festményeket és metszete-
ket vásárolt Pyrker egri érsek hagyaté-
kából. Családtagjaitól földért cserébe, 
megszerezte a család régiségeit. Ezek a 
műtárgyak alkották a Blaskovich gyűj-
temény alapját. Édesapjuk és ők is to-
vább gyarapították értékeiket. Jó ér-
zékkel, kifinomult ízléssel válogatva 
az aukciókon. 

László Gyula régészprofesszor így 
írt erről: „A gyűjtemény méltón viseli 
a Nemesi kúria a 19. században - 
Blaskovich-gyűjtemény címet, mert a 
maga nemében páratlan gazdagság-
ban őrzi a reformkori magyar nemes-
ség legszebb hagyományait...a haza és 
a nép gazdagítása volt életük célja.” 

Ilyen szellemben alakult ki a 20. szá-
zad első felében a tápiószelei 
Blaskovich-kúria, ahol az épület és 
berendezése, az egyedi vonásokat mu-
tató kert, a köznemesi életforma jelleg-
zetességeit, tárgyi és szellemi értékeit 
mutatja.  

A múzeum létrejöttének fontos té-
nyezője volt a Blaskovich fivérek régé-
szeti tevékenysége. Ennek során jó 
kapcsolatot alakítottak ki a Nemzeti 
Múzeum munkatársaival, régészeivel. 
Kutatási munkájuk legnagyobb ered-
m é n y e  a z  1 9 2 3 - b a n 
Tápiószentmártonban feltárt szkíta 
aranyszarvas. A becses kincset a Nem-
zeti  Múzeumban,  másolatát  a 
Blaskovich Múzeumban láthatjuk. 
1940-től vendégkönyvük tanúsága 
szerint, érdeklődő vendégeiknek szí-
vesen bemutatták gyűjteményüket. 
Közismert, hogy a 2. világháború alatt 
és az azt követő években példaértékű 
emberi helytállásukkal sikerült meg-
menteniük értékeiket. A többi lelet és a 
családi műgyűjtemény bemutatásá-
nak, tárolásának, védelmének érdeké-
ben, 1947-ben a Blaskovich-kúriában 

megszervezték a Nemzeti Múzeum 
tápiószelei gyűjtőhelyét. A fivérek 
sokat fáradtak az értékek közkinccsé 
tételéért a településen és azon kívül is. 
Emberi adottságaik, egyszerűségük, 
közvetlenségük, sokoldalú műveltsé-
gük, humanizmusuk tiszteletet keltett 
minden emberben, aki kapcsolatba 
került velük. 

 1 95 2-ben  me gal apí t ot tá k a 
Tápiószelei Múzeumot. Vezetője halá-
láig Blaskovich János volt. Tovább 
folytatták a szervező munkát, és 1952. 
december 23-án megalakították a 
Tápiószelei Múzeum Bizottságát. Ez a 
nap volt a 150 éves Nemzeti Múzeum 
tiszteletére rendezett múzeumok nap-
ja. A bizottságot tekinthetjük, vállalt 
feladata alapján, a ma működő baráti 
körünk elődjének. 

 A bizottság tagja volt Mohácsi Béla 
gimnáziumi tanár, aki így emlékezik a 
testvérpárra: 

 „A közös vonások ellenére a két 
fivér eltérő személyiség volt, megjele-
nésüket illetőleg. János békés arcvoná-
sán a kutató tudós tiszta érdeklődése 
tükröződött. György arcának határo-
zott metszete a született arisztokratát 
idézte, nem elmarasztaló értelemben. 
Mindkettőjük nyílt, közvetlen és barát-
ságos teremtés volt.” 

A múzeum jelentős közművelődési 
feladatot is ellátott. Időszaki tárlatokat 
rendeztek, gyermekrendezvényeket 
szerveztek, ismeretterjesztő előadáso-
kat tartottak. A rendszeresen múze-
umba járó gyerekek olvashatták érté-
kes könyveiket, játszhattak a ma tár-
lókban látható régi játékokkal. A bá-
csik lelkes tárlatvezetése, a velük való 
találkozások, beszélgetések életre szó-
ló élménnyé váltak a vendégekben.  

A múzeumi szakma is elismerte a 
tápiószelei múzeum, a testvérpár 
munkáját. Blaskovich János dolgozata-
it, írásait közölte a Múzeumi Híradó és 
a Pest Megyei Népújság. Szakmai kon-
ferenciákra, összejövetelekre hívták 
őket. Elismerően vélekedtek a múze-
umról a vendégkönyvbe bejegyző 
„kollégák” pl. Dr. Párduc Mihály, Dr. 
Bottyán Árpád, Dr. Fettich Nándor, 
Dr. Banner János régészek.   

A Tápiószelei Múzeum János bácsi 
halála után, a család tiszteletére a 
Blaskovich Múzeum nevet kapta. A 
kisnemesi életmódot bemutató állandó 
kiállítást is ekkor alakították ki. A mú-
zeum későbbi igazgatói Dinnyés Ist-
ván régész, Dr. Bellérné Horváth Cecí-
lia könyvtáros, népművelő, és Gócsáné 
Móró Csilla történész voltak. Ők foly-
tatták a múzeumalapítók törekvéseit, 
és munkájuk eredményeként a 

Blaskovich Múzeum országos elis-
mertséget szerzett.  
Gócsáné Móró Csilla igazgató asszony 
vezetése alatt a múzeum a következő 
kitüntetéseket kapta: 
• Az Év múzeuma pályázat Pulszky 

Társaság Különdíja 1998 
• Poroszlai Ildikó - emlékérem 2007 

(Pulszky Társaság Magyar Múzeumi 
Egyesület kismúzeumi tagozata) 

• Múzeumpedagógiai nívódíj 2008 
(Oktatási és Kulturális Minisztérium) 

• Vendégbarát Múzeum- díj 2010 
(Magyar Turizmus Zrt.) 

• Múzeumpedagógiai nívódíj 2011 
(Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
kulturális szakállamtitkárság - Múze-
umi Oktató és Képzési Központ) 

1985-ben a múzeumi munka támo-
gatása érdekében baráti kört szervez-
tünk. Ápoljuk a múzeumalapítók tár-
gyi és szellemi örökségét, gondozzuk a 
város kulturális, természeti értékeit. 
Kiadványokat szerkesztünk, kulturális 
rendezvényeket, versenyeket szerve-
zünk. Gazdagítjuk Tápiószele kulturá-
lis eseményeit. Törekszünk jó kapcso-
latot kialakítani a város többi kulturá-
lis intézményével és civil szervezeté-
vel. 

Munkánk pénzügyi feltételeit tag-
sági díjból, a személyi jövedelemadó 
1%-os felajánlásából, az önkormányzat 
támogatásából, adományokból és pá-
lyázatokból biztosítjuk. 

A 60 éves évforduló méltó megün-
nepléseként gyűjtést szerveztünk a 
múzeumalapítók életnagyságú szobrá-
nak elkészítéséhez. Főként ehhez kér-
jük most a múzeumbarátok támogatá-
sát.  

Kívánom, hogy a jövő nemzedéke a 
Blaskovich Múzeum sok évfordulóját 
érhesse még meg! A Blaskovich testvé-
rek életműve, gyűjteménye, egységben 
maradva őrizze e két önfeláldozó em-
ber emlékét! Legyenek példaképek 
helytállásból, hazaszeretetből! Marad-
jon meg a múzeum értékőrző, kultúra 
közvetítő szerepe városunkban, ha-
zánkban! 

 
Végül John Keats soraival köszöntöm 

60 éves múzeumunkat:  
 
„Ha rajtunk múlás üli már torát,  
te megmaradsz, s míg új jajokkal ég 
az új kor, nékik is zengsz, hű barát: 
„a Szép: igaz, s az Igaz: szép!”- sohse 
áhítsatok mást, nincs főbb bölcsesség!” 

(Óda egy görög vázához,  
Tóth Árpád fordítása) 

60 60 60 60     
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MÚZEUMI HÍREK 
A tápiószelei múzeum idén ünnepli 60. évfordulóját. A 
14. alkalommal megrendezendő Blaskovich Napokat 
ennek jegyében szervezi a múzeum és múzeumbaráti 
kör. A programok között szerepelnek olyanok, amiket 
már 1992-ben és 2002-ben is megvalósítottunk, így a 
kistérségi szintű Blaskovich emlékversenyt, a temetői 
koszorúzást, ünnepi műsort és kiállítást, valamint ze-
nei rendezvényt. Már 1992-ben is három napos prog-
ramsorozattal ünnepeltük a 40. évfordulót (ekkor még 

nem voltak Blaskovich napok), melynek jeles eseménye 
volt az, amikor Dr. Gedai Istvánnal, akkor a Nemzeti 
Múzeum főigazgató helyettesével felavattuk a múze-
umalapítók emléktábláját. Ünnepi keretek között már 
harmadik alkalommal koszorúzzuk a címzetes főigaz-
gató úrral a márványtáblát. Kérjük, jöjjön el ön is egy 
főhajtásra, emlékezzünk együtt Blaskovich testvérpár-
ra. 

 Gócsáné Móró Csilla 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA BLASKOVICH MÚZEUMBAN 
2012. JÚNIUS 23. SZOMBAT 18-24 óra 

SZTÁRVENDÉG: DÉTÁR ENIKŐ - RÉKASI KÁROLY színművésze 
Részletes program a következő számban! 

XIV. BLASKOVICH NAPOK 
PMMI-BLASKOVICH MÚZEUM ÉS MÚZEUMBARÁTI KÖR REMDEZVÉNYEI 
2012. MÁJUS 25. PÉNTEK 13-15 ÓRA 

A tízévente megszervezett kistérségi Blaskovich em-
lékverseny a Tápió mente általános iskolásai 7-8. osztá-
lyosainak (3 fős csapatok) a múzeum alapításának 
60. évfordulója alkalmából. 

2012. MÁJUS 25. PÉNTEK 16 ÓRA 
Koszorúzás a Blaskovich család sírkertjében a múze-

umalapító fivérek sírjánál  
(Farmosi úti római katolikus temető). 

 
2012. MÁJUS 25. PÉNTEK 17 ÓRA 

Évfordulós ünnepség és kiállítás megnyitó 
BLASKOVICHOK VILÁGA - Egy köznemesi család 

életének színterei a 19. és 20. században címmel történeti tárlat. 
Kurátor: Gócsáné Móró Csilla történész - múzeumigazgató. 

 
Köszöntő a múzeum a múzeum alapításának 

60. évfordulóján: 
KOVÁCS FERENC polgármester,  

Dr. habil. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON  
egyetemi docens, megyei múzeumigazgató. 

 
Emlékezés a múzeumalapítókra: Dr. GEDAI ISTVÁN 
 a Magyar Nemzeti Múzeum címzetes főigazgatója. 

 
Kiállítást megnyitja: Dr. GECSÉNYI LAJOS  

a Magyar Országos Levéltár címzetes főigazgatója. 
A múzeumalapító Blaskovich fivérek emléktáblájának 

megkoszorúzása. 
 

Ünnepi műsorban közreműködnek a 
 HALESZ TÁNC Egyesület, 

a Blaskovich János Általános Iskola pedagógus  
énekkara és diákjai. 

Blaskovich emlékverseny  
díjainak, okleveleinek kiosztása. 

 
Te mit tennél a Blaskovichok útiládájába? című, a múzeum 
alapításának 60. évfordulójára a helyi általános iskola 

tanulóinak meghirdetett  
rajzpályázat eredményhirdetése. 

A tárlat megtekinthető: 2013. január 31-ig 
 

2012. MÁJUS 27. VASÁRNAP 16 ÓRA 
Tápió mente népzenéje című CD bemutató előadása 
Terék József népzenész és barátai közreműködésével. 
A dupla CD kiadványon 28 zenei összeállítás, 37 elő-

adó szerepel, akik közül 26 adatközlő.  
Archív énekes felvételek, Bartók-gyűjtés,  

Sárosi Bálint, Paulovics Géza, Kerényi György, Ádám 
Jenő, Kodály Zoltán és még sok más gyűjtő anyaga is 

megtalálható a CD-n. 
A bemutatón közreműködnek:  

Hetényi Milán-ének, Kubinyi Júlia- ének, Hrúz Sza-
bolcs-hegedű, Dezider Olah- cimbalom, Seres Vilmos-
klarinét, Tóth Gergely-brácsa, Terék József-nagybőgő 

 és sokan mások. 
 

Köszöntő: 
KOVÁCS FERENC polgármester,  

Dr. habil. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON  
egyetemi docens, megyei múzeumigazgató. 

CZERVAN GYÖRGY 
agrárgazdaságért felelős államtitkár, 

országgyűlési képviselő 
 

A belépés ingyenes, a bejáratnál elhelyezett becsület-
kassza teljes bevétele a múzeumalapító Blaskovich test-

vérpár kerti szobrának felállítását segíti. 
 

2012. MÁJUS 30. SZERDA 14,30 ÓRA 
Blaskovich - díj pályázatainak nyilvános bemutatása. 

A múzeumi egyesület által a tápiószelei Blaskovich 
János Általános Iskola végzős diákjai számára meghir-

detett pályázat. 
 

Média támogató: www.tapiokultura.hu, Kisbíró Újság 
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        Február 28-án, a kommunizmus áldozatainak 
napján, Budapestre kirándulást szervezett társaságunk, 
ahol 15 felnőtt kíséretében 70 diák vett részt. Megemlé-
keztünk a múlt rendszer áldozatairól, koszorút helyez-
vén el a Parlament előtti 1956-os emlékműnél. Hugyi 
László az Országházban tartott történelemórát 
mindannyiunknak. Sétáltunk a Margit-szigeten, végig-
mehettünk a Kontrasztkiállítás meghökkentő, de tanul-
ságos szobáin, ahol a diákok megbeszélték és feldol-
gozták szakemberek segítségével a látottakat és hallot-
takat. Ebéd után a szelei fiúk és felnőttek, focimeccsen 
mérték össze erejüket a velük egykorú újpestiekkel. A 
jutalom a több száz finom, házi sütemény, amit a szelei 
asszonyok sütöttek. Hazafelé a vonaton vetélkedőn 
adtak számot a gyerekek arról, amivel gazdagodott 
aznap a tudásuk. Az elégedettségi tesztben pedig, 
őszinte pontozással nyilvánítottak véleményt. Búcsú-
záskor a diákok kérték, hogy máskor is jöhessenek tár-
saságunkkal, ha valami közösségi programot szerve-
zünk. KÖSZÖNET mindazoknak, akik hozzájárultak, 
hogy ez a kirándulás megvalósuljon: a diákoknak 
(akiket csak dicséret illet a viselkedésükért) és szüleik-
nek (akik ránk bízták gyermekeiket), az iskola vezető-
ségének és technikai dolgozóinak, pedagógusoknak, 
azoknak, akik a süteményeket sütötték és Pestre szállí-
tották, azoknak, akik a programokat szervezték, azok-
nak, akik ajándékkal, könyvekkel támogatást nyújtot-
tak. KÖSZÖNET mindazoknak, akik az anyagiakat 
biztosították és szabadidejüket erre a kirándulásra ál-
dozták, illetve azoknak, akik sokat imádkoztak, hogy 
minden jól sikerüljön. 

      Április 4-én részt vettünk a tápióbicskei csata Tü-
zérkonyha főzőversenyen, ahol a több mint 20 verseny-
ző csapat közül, 3. helyezést értünk el. Az igazi öröm 
és megtiszteltetés az volt, hogy a szelei 4. osztályos 
diákokat és tanáraikat, akik kilátogattak a csata hely-
színére, megvendégelhettük a tárkonyos, tejszínes ra-
gulevessel és házi süteménnyel. 

Jó volt megtapasztalni, hogy a társaságunk mennyire 
összeszokott már: hetekkel előtte tervezgették a szállí-
tást, a bevásárlást, a sütést-főzést. 

Mindenki tudta, mi az ő reszortja. Köszönet mindnyá-
jatoknak, akik Tápióbicskén voltatok, vagy a háttérből 
segítettetek. 

   A majálison finomat főzött megint Jucó néni. Szűk 
körben (több mint ötvenen) két barátunk születésnapját 
ünnepeltük. Jó együtt lenni, örülni egymásnak. Min-
denki kitett magáért megint, ki mivel tudott, azzal já-
rult hozzá. Köszönet nekik és Jónás Zoltánnak, aki a 
„mindennapi kenyerünket” biztosította az összejövete-
leinkre. 

Tervezett további programunk: 
     Pünkösd hétfőjén Tápiógyörgyére biciklizünk, ahol 

méhészeti bemutatón veszünk részt, illetve gyerekna-
pot ünnepelünk játékokkal, lovas kocsikázással, megle-
petésekkel és nyársalással. 

    Június egyik hétvégéjén Mátrafüredre kirándulunk. 
A nagyszülők ebédet főznek a patak partján, a gyere-
kek és felnőttek túráznak a Sás-tóhoz, vagy Kékes-
tetőre. Délután pedig családi vetélkedők lesznek, ame-
lyeket eredmények alapján jutalmazunk. 

   Július 30. és augusztus 9. között vendégül látjuk az 
erdélyi Szent Ferenc Alapítvány árva gyermekeinek 
parajdi csoportját. Kb. 20-25 gyerek jön településünkre 
és ugyanennyi Ceglédre a katolikus egyház jóvoltából. 
Többen jelezték, hogy legközelebb szeretnének befo-
gadni, vagy más formában segíteni ezeken a gyereke-
ken. 

Az idén a parajdi gyerekek csoportját szeretnénk ki-
bővíteni olyan szelei diákokkal, akik az iskolai tanul-
mányaikkal, vagy más iskolai tevékenységgel kitűntek 
az elmúlt években, de nehéz anyagi körülmények mi-
att, szüleik nem tudnak biztosítani nekik semmilyen 
nyaralási lehetőséget. 10-15 gyereket várunk, akiket a 
pedagógusok fognak javasolni. 

A parajdi gyerekek elszállásolását, ellátását, az emlí-
tett szelei diákok ellátását, illetve a programok költsé-
geinek a finanszírozását, lehetőségek szerint a társasá-
gunk tagjai állják. 

 
   FELHÍVÁS: Ha az említett költségekhez szeretnének 
kívülálló személyek is hozzájárulni anyagilag, élelmi-
szerekkel, vagy más adománnyal, kérjük, hogy jelez-
zék: 

 
Káplár Sándorné   Jucónak – Napkelet út                      
Bartucz Antalné   Ilonkának- 
53/381 300, 70/527 1416                                                      
53/380 813 
Czakó Béláné   Julinak- Halász út                                 
Magyariné B. Magdinak - Jókai út 
   70/3129 225                                                                                  
53/380 216, 30/926 3715 
  Reméljük, hogy a válság és elszegényedés ellenére 
lesznek olyan szeleiek, akik szeretettel segítenek azok-
nak, akik rászorulnak, mert tudják azt, hogy a jó szán-
dékú adakozót szereti és megáldja az Isten. 
 

Az Újtusnádiak és Tápiószeleiek Baráti Társaság  
nevében, Magyariné Birta Magdolna 

     „Furcsa az élet. Ahogy összehoz két embert itt meg amott, mintha csak vélet-
len lenne, s aztán egymáshoz láncolja őket a barátság láthatatlan erejével.”  

Wass Albert 
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a szerkesztőbizottság 

a szerkesztőbizottság 

Hosszantartó, súlyos betegségem miatt körzetem 
helyettesítéssel van ellátva. Köszönöm Dr. Pap Gábor 
háziorvos munkáját. 

Tudomásomra jutott, hogy a várakozási idő tovább 
növekedett, ennek a problémának enyhítésére az év 
végére számítógépes rendszerünket felújítjuk – eszköz-
támogatási pályázatot nyertünk, melyet erre fordítunk. 
Az adminisztrációs terhek, kötelezettségek évről-évre, 
sőt hónapról-hónapra nőnek, s ezek jelentősen lassítják 
a rendelést. 

További, a várakozási időt lecsökkentő módosítása-
im: 

Rendelőnk ajtajára postaládát helyeztünk, melybe be 
lehet dobni a rendszeresen szedett gyógyszerek listáját, 
névvel, TAJ-számmal ellátva, másnap ¾ 12- kor soron 
kívül át lehet venni a kinyomtatott recepteket Megyes 
Andrásné Ágikától. 

Zavarja a betegek vizsgálatát a rengeteg délelőtti 
telefonhívás. Gondoljunk csak bele, hogy pl. szív- vagy 
tüdő vizsgálatot állandóan csörgő telefon mellett na-
gyon nehéz végezni. Ezért az alábbi rend betartását 
kérem: 

8-tól ½ 9-ig fekvőbeteg bejelentés, időpontkérés 
Szöllősi Viktorné Krisztikénél (53-380-079), injekciózás, 
kötözés 

½ 9-től ½ 12-ig időpontos és sorszámos betegek ellá-
tása 

½ 12-től 12-ig az orvossal való, mobiltelefonon törté-
nő konzultáció lehetősége (06-30-525-3833) – remélhe-
tőleg június 04-től. A csütörtöki délutáni rendelésen az 
időpontok: 12- 12.30,  12.30-15.30,  15.30-16 óráig. 

Fentiektől eltérő, sürgős esetben: Mentő: 104, készen-
léti időben (munkanapokon 08-tól 16 óráig) orvos hív-
ható a 06-20-9542-700 számon, ügyelet 16 óra után és 
munkaszüneti napokon: 06-29-440-074. 

 Megemeljük az előjegyzések számát és csökkentjük 
a sorszámosok mennyiségét. Kérjük az időpont egyez-
tetést kb. 2-3 nappal érkezése előtt tegye meg. 

Fentiek betartása mindannyiunk érdeke, kérem szí-
ves megértésüket. 

Tápiószele, 2012. május 2.                                                                        
Dr. Radics Ilona  

háziorvos   

KEDVES BETEGEIM! 

Az Önkormányzatunk és az újság olvasók nevében kívánunk, minél gyorsabb felépülést a doktornőnek!  
Várjuk vissza! 

Támogatásban részesülő LEADER pályázatok 
A 2011. esztendő végén benyújtott LEADER (2. körös) pá-
lyázatok feldolgozása, pontozása és bírálata befejeződött. 
Ügyintézési időnket a korábbi harmadára mérsékeltük, így az 
Irányító Hatóság által kitűzött határidőre sikerült elvégez-
nünk a munkát. A HAJT-A Csapat Egyesület Elnöksége 
döntést hozott, meghatározta a célterületenkénti minimum 
pontszámokat, a hatékonyabb forráskihelyezés érdekében 
forrásátcsoportosítást hajtott végre az egyes célterületek kö-
zött.  
A beérkezett 91 pályázatból 46 részesülhet támogatásban, 
azaz átlagosan minden második. Támogatási arányunk ezút-
tal elmarad az elsőkörös 60% fölötti eredményességünktől. 
Fontos megjegyeznünk, mint ahogy azt minden lakossági 

fórumunkon is hangsúlyozzuk, hogy a közigazgatási hatósá-
gi eljárás szabályainak alkalmazási kényszere kifejezetten 
bonyolulttá, s nem utolsó sorban időigényessé teszi a 
LEADER pályáztatást. Emiatt alapos felkészültségre, odafi-
gyelésre van szükség. Sok pályázat sorsát az ügyfél felületes 
hozzáállása, pontatlan hiánypótlása vagy tájékozatlansága 
pecsételte meg. Mindemellett jó hírt jelent, hogy 2012 őszén 
ismét pályázhatnak ügyfeleink, rendelkezésünkre áll még 
mintegy 100 millió forintos LEADER keret.  
Támogatott pályázóink listája hamarosan megtekinthető ak-
ciócsoportunk honlapján (www.hajtacsapat.hu), a támogatási 
határozatok postai úton jutnak el ügyfeleinkhez. 
Gratulálunk nyerteseinknek!  

Faragó Júlia 

A HAJT-A Csapat Egyesület hírei 

 

A HAJT-A Csapat Egyesület Munkaszervezetének 
ügyfélfogadási rendje: 

Irodai elérhetőségek: 
2768 Újszilvás, Szent István u. 4. 

Telefon: 06-53-583-550 
Telefax: 06-53-383-010 

E-mail: hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu 
 

Hétfő 8°° - 1200 123° - 183° 

Kedd 8°° - 1200 123° - 163° 

Szerda 8°° - 1200 123° - 163° 

Csütörtök 8°° - 1200 123° - 163° 

Péntek 8°° - 1200 123° - 163° 
Akciócsoport  

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

A képeket .jpg formátumban kérjük külön csatolva beküldeni. E-mail: ujsag@tapioszele.hu  
LAPZÁRTA: JÚNIUS 4. (hétfő) 
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Sokat lehet mostanában hallani a nemdohányzók vé-
delméről szóló törvényről és annak szigorú betartatásá-
ról. Azonban nem mindenki van tisztában az egész 
törvénnyel, ami nem is szükséges, de jó, ha néhány 
pontját ismerjük. A pontos leírás „A nemdohányzók 
védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól” szóló 1999. évi 
XLII. törvény rendelkezéseiben található. 
A törvény három fő részre osztotta a dohányzás korlá-
tozását.  
Teljes dohányzási tilalom van érvényben:  
A közoktatási intézményben (pl. óvoda, általános isko-
la és középiskola), gyermekjóléti, gyermekvédelmi in-
tézményben (pl. bölcsőde), egészségügyi szolgáltatónál 
(pl. kórház, rendelő), helyi közforgalomban közlekedő 
közösségi közlekedési eszközön (pl. HÉV, BKV, Volán 
és MÁV járatok) és megállókban, munkahelyen, közte-
rületi játszótereken, és a bejárattól számított 5 méteres 
távolságon belül. 
Csak kijelölt helyen megengedett a dohányzás:  
Nyílt légtérben kijelölt dohányzóhelyen: 
1. közforgalmú intézmény területén (pl. udvar),  

2. munkahelyen (pl. udvar).  
A bírság mértéke: 

1. természetes személlyel szemben, aki tiltott he-
lyen dohányzik 
    20.000-50.000 Ft 
2. az Nvt. betartásáért felelőssel szemben 
    100.000-250.000 Ft 
3. az intézmény, szervezet. üzemeltető vagy gazda-
sági társaság esetén 
    1.000.000-2.500.000 Ft 

A dohányzás súlyos betegségek kialakulásával hozható 
összefüggésbe. Statisztikai és egészségügyi adatok is 
igazolják, hogy nem csak a dohányzó, hanem a do-
hányzó környezete is érintett és beteg lehet az állandó 
egészségkárosító hatás miatt.  
Ez a részlet csak egy kis összefoglalója a Nemdohány-
zók védelméről szóló törvénynek, ezért azt javasoljuk, 
hogy ha valaki további információt szeretne, forduljon 
segítségért a Monori, Nagykátai Kistérségi Népegész-
ségügyi Intézethez.   

A teljes cikk városunk honlapján olvasható. 

HOL SZABAD DOHÁNYOZNI? 

Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy a környező tele-
pülések templomai, felekezeti hovatartozástól 
függetlenül, sorra megújultak. Az elmúlt években 
a mi katolikus templomunk felújítására is történ-
tek erőfeszítések az egyházközség részéről, de 
mostanra kiderült, hogy a templom méretei és 
állapota miatt a feladat óriási. Az erre a célra a 
hívek adományaiból összegyűjtött pénz a munka 
elkezdésére sem elegendő, ezért láthatóan az egy-
házközség egymagában nem fog tudni megbir-
kózni a feladattal. 
 
Elődeink, akik a Tápió-vidék mocsaraiban vészel-
ték át a török hódoltság évtizedeit, a lerombolt 
szentély alapjain építették újjá az Istenházát, 
melyben 1735-től önálló plébániaként működik a 
tápiószelei egyházközség. A templom így telepü-
lésünk legrégebbi „középülete” és a török pusztí-
tás utáni újjáépítés máig fennmaradt emléke és 
szimbóluma. Településü nk elsőszámú 
„középülete” külső és belső megjelenésében, esz-
tétikájában egyrészről a múlt emlékének megőrzé-
sét, másrészről a jövő nemzedékek vallásos neve-
lését és fejlődését szolgálja. Tápiószele Város Ön-
kormányzat Képviselő-testülete úgy látta, hogy a 

templom rendbetétele közügy, ezért a munkála-
tok elősegítése érdekében alapítvány létrehozata-
lát határozta el, mely elhatározás szerencsésen 
találkozott egy Tápiószeléről elszármazott magán-
személy, Bodrogi József akaratával. 
 
A közös elhatározás eredményeképpen 2012. ápri-
lis 12-én Bodrogi József úr és Kovács Ferenc pol-
gármester úr aláírta a „Kisboldogasszony Alapít-
vány a Tápiószelei Katolikus Templo-
mért”alapító okiratát. (Az alapító okirat teljes szö-
vege megtalálható lesz az önkormányzat honlap-
ján.) Az alapítók az alapítvány vagyonának keze-
lésére háromtagú kuratóriumot hoztak létre, 
melynek tagjai: Molnármé Volák Ildikó, Kármán 
János atya és Dömők József. Ezzel elkezdődött az 
alapítvány cégbírósági bejegyzése. A bírósági be-
jegyzés jogerőre emelkedése után kezdődhet az 
adományok és felajánlások gyűjtése, melynek idő-
pontjáról itt az újságban és az önkormányzat hon-
lapján is hírt adunk. 

 
Dömők József 

A Kisboldogasszony Alapítvány  
kuratóriumának elnöke 

ÖSSZEFOGÁS A KATOLIKUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSÁÉRT 
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Tisztelettel: Tápiószelei Erdélyi-Magyarok Klubja 

NYÁRI TÁBOR 
A Katolikus Plébánia  

és a  
Simonffy Kálmán Művelődési Ház  

közös szervezésében  
tábort hirdet! 

Helyszín: Simonffy Kálmán  
Művelődési Ház 

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

Korhatár: 5 – 14 éves korig 
Részvételi díj: 5000 Ft/fő 

Várjuk jelentkezésedet a művelődési 
házban vagy a könyvtárban! 

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

E-mail cím: tszmuvhaz@freemail.hu 

Helyszín: 
tápiószelei Simonffy Kálmán Művelődési Ház 

Program: 
különleges járművek megtekintése, sétakocsikázás, 

a járművek felvonulása szombaton 
Nyitva tartás: szombaton 09-19 óráig 
                            vasárnap 08- 16 óráig 

 
Szeretettel várják az érdeklődőket a szervezők!  

 ÜGYVÉDI FÉLFOGADÁS  
 Dr Kása Gábor ügyvéd 2760 Nagykáta, Szabadság 
tér 7. sz.  minden héten csütörtökön 17 és 19 óra kö-

zött tart kihelyezett ügyvédi félfogadást Tápiószelén, 
a Simonffy Kálmán Művelődési Házban. 

Telefon: 06/29-441-248  
vagy mobilszám: 06-20-9- 563 -480. 

Helyreigazítás 
A Tápiószelei Önkormányzati Híradó áprilisi számának 
Gólyahír rovatában DONKÓ Szilvia neve tévesen jelent 
meg. A hibáért elnézést kérünk! 

 szerkesztőség 

VETERÁN AUTÓ, 
MOTOR 

ÉS 
KATONAI JÁRMŰ  

KIÁLLÍTÁS 
2012. május 19-20. 

A nemzeti  
összetartozás napján, 

2012. június 4-én, hétfőn 
 a trianoni békeszerződés megkötésének időpontjában,  

azaz 17 óra 32 perckor 
 a tápiószelei Trianoni emlékműnél megtartandó  

 közös emlékezésre hívunk mindenkit. 
A koszorúzással egybekötött rendezvényen a  

Trianoni békeszerződésre és következményeire  
emlékezünk. 

„Magyar, legyen hited és lészen országod,  
Minden nemzetek közt az első, az áldott,  

Isten amit néked címeredbe vágott.” 
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„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni. 
Nem volt idő arra, el kellet indulni. 
Szívetekbe hagyom emlékem örökre, 
Ha látni akartok, nézzetek föl az égre!” 
 
Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket dr. 
Radics Ilonának, asszisztenseinek és a tápiószelei Mentőál-
lomás dolgozóinak az odaadó és lelkiismeretes munkáju-
kért. 

Hűvös Ferencné 

GÓLYAHÍR 
„Azért mert szerettek, jöttem e világra, 

S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.” 
 
Április hónapban születtek: 
Juhász Henrietta Dóra Jurácska Henrietta  

és Juhász Bence Tibor leánya 
Maka László Jakab Zsuzsanna és Maka István fia 

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

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

Juhász Gyula 
Április hónapban elhunytak:  
Vasas Andrásé született: Tóth Éva élt: 55 évet 
Velkei Erzsébet élt: 69 évet 
Hűvös Ferenc élt: 76 évet 
Safranyik Mihály élt: 62 évet 

Emléküket megőrizzük! 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik férjem, édes-
apánk, nagyapánk, Hűvös Ferenc temetésén részt vettek, 
fájdalmunkkal együtt éreztek és megosztották velünk. 

Gyászoló család 

„Küzdöttél, de már nem lehetett, a csend ölel át és a szere-
tet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, az akit 
nagyon szerettek.” (Tóth Árpád) 
 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett családtagunk, 
Zsoldos Antalné, született: Bencsik Erzsébet 2012. ápri-
lis 24-én csendesen megpihent. Élt 82 évet. Szeretett halot-
tunk temetéséről később intézkedünk. 

A gyászoló család 

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága jó 
feleségem, édesanyánk, Terék Ferencné született Béltel-
ki Judit búcsúztatására eljöttek, sírjára a fájdalom virágait 
helyezték el. 
 
Szeretnénk köszönetünket kifejezni Dr. Papp Gábor házi 
orvosunknak, aki időt nem sajnálva, éjjel-nappal jött, hogy 
feleségem fájdalmát enyhítse. 
 
Köszönet Mihucza és Társa dolgozóinak, Pálfalviné 
Bartucz Ilonkának és Bartuczné Ilonka néninek a lelkiis-
meretes munkájukért és segítőkészségükért. 
Köszönjük a Patai családnak és a Bizalom Klub minden 
tagjának, hogy fájdalmunkat enyhítették segítségükkel. 

 
A gyászoló Terék család 
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