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KRÓNIKA 
Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei:  

Október 5-6-án nyolcadik alkalom-
mal került megrendezésre a Szele Expo, 
amely nagyszámú érdeklődőt vonzott. 

Október 6-án az emlékműsort követő-
en koszorút helyeztünk el a Kossuth 
parkban az aradi vértanúk tiszteletére. 

Október 12-én ünnepélyes külsőségek 
közepette aláírásra került a nagykátai 
járás társult önkormányzatai és a Pest 
Megyei Kormányhivatal közötti megál-
lapodás. A megállapodás alapján járási 
kirendeltség fog Tápiószelén működni 
2013. január 1-jétől. 

Október 23-án az általános iskolások 
ünnepi műsorát követően fáklyás menet-
tel helyeztük el a megemlékezés koszo-
rúit a Hősök parkjában. 

Október 26-án a képviselő-testület 
tagjai koszorút és mécsest helyeztek el 
temetőinkben az önkormányzat halottai-
nak sírjánál. 

A szennyvízcsatorna megvalósítása 
a konkrét területekre, nyomvonalakra 
vonatkozó egyeztetésekkel folytatódik. 

Az első ütemben a kisfalusi rész kiviteli 
tervei készültek el, és várhatóan a kivite-
lezés is megkezdődik novemberben. A 
kivitelezés kapcsán módosítások várha-
tóak, melyeket a megvalósítás ésszerű-
sége indokol. 

A Tápiószele Székhelyű Családsegítő 
és Gyermekjóléti Szolgálat épületének 
felújítására benyújtott pályázatunk tá-
mogatásban részesült. Az épület felújítá-
sára, fejlesztésére 13.574.000,- forintot 
kaptunk a Belügyminisztériumtól, mint 
pályáztatótól. A pályázati támogatást 
felhasználni, támogatással elszámolni 
2013. július 30-ig kell. 

A csapadékvíz-elvezetés ügyében az 
érintett ingatlanok tulajdonosai vala-
mennyien nem járultak hozzá a beruhá-
záshoz: részben nem nyilatkoztak, rész-
ben több elhunyt van közöttük, illetve 
három személy ismeretlen személyi ada-
tokkal szerepel az ingatlan-nyilván-
tartásban, valószínűleg már elhunytak. 
Miután az engedélyezéshez valamennyi 

tulajdonos hozzájárulása szükséges a 
hatóság előírása alapján, ezért a tervező-
vel egyeztetve kértük az eljárás felfüg-
gesztését, és közvetlen tárgyalást szeret-
nénk a közeljövőben az engedélyező 
hatósággal. 

Az önkormányzat iparűzési adóbe-
vételének csökkenése tárgyában meg-
kereste a Nemzetgazdasági Minisztériu-
mot, a válasz alapján pályázatot nyúj-
tunk be az ÖNHIKI alapra. 

A településünkön szemészeti szak-
rendelést folytató dr. Temesvári Csilla 
rendelését megszüntette, külföldön vál-
lalt munkát. 

2012. október 12-én 90. születésnapja 
alkalmából köszöntöttük Nagy Mária 
tápiószelei lakost. A településünkön élő 
szépkorú hölgy részére átadtuk Orbán 
Viktor köztársasági elnök úr által aláírt 
okiratot, és önkormányzatunk nevében 
köszöntöttük családja körében az ünne-
peltet. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a közvilágítással kapcsolatos hibabejelentést  
az alábbi elérhetőségen tehetik meg. 

Telefonszám:  06-40/200-752   Fax szám:  06-1/201-5398 

Alig több mint egy év alatt sikerült megerősítenünk a 
víziközmű-társulatot és az előírásoknak megfelelően igazol-
ni, hogy meg lesz az önerő.  Együtt sokat tettünk, a lakos-
sági összefogás nélkül nem jutottunk volna el idáig. 

Az elmúlt egy évben több mint kétezren kezdték el újra 
fizetni hozzájárulásukat a víziközmű-társulathoz, közel 
ugyanennyi új előtakarékossági szerződést regisztráltunk, 
mert a döntő többség a részletfizetést választotta. A jól telje-
sítők aránya jelenleg meghaladja a 85%-ot, erre igazán 
büszkék lehetünk! 

Nemsokára, 2013-ban az érintett ingatlanok döntő többsége 
előtt már a földben lesz a csatorna, a rácsatlakozás 2014 
őszén lesz lehetséges, mert akkorra készülnek el az elvezetett 
szennyvizet befogadó szennyvíztisztító telepek. Ettől kezdve 
használhatják a korszerű szennyvíz-elvezetést. Itt szeret-
nénk megköszönni (mindazoknak, akiket illet) a példás 
támogatást! 

Arról is beszélnünk kell, hogy még mindig vannak 
„kétkedők”. Az év elején több ezer levelet küldött ki a társu-
lat, hivatalos formában értesítettünk minden érintettet a fizet-
nivalókról. A víziközmű-társulat garancia arra, hogy aki tel-

jesít, joggal elvárhassa, hogy más se maradjon ki, de figyel-
nünk kell arra, hogy megfizethető maradjon a hozzájárulás. 
Jó hír, hogy még mindig él a részletfizetési lehetőség, és 
az érdekeltségi hozzájárulás összege nem változott az 
elmúlt évek alatt! 

A részletfizetés és az állami támogatás azonban csak azok-
nak él, akik élni akarnak vele! Nem adhatunk kedvezményes 
lehetőséget annak, aki késlekedik, és nem veszi komolyan 
több mint 20.000 család erőfeszítéseit. Ugyanakkor, aki még 
nem fizeti a hozzájárulását, már az is láthatja az eredménye-
ket. A jogszabályok szerint hamarosan be kell hajtanunk 
az elmaradásokat.  

Mindent megtettünk annak érdekében, hogy elhalasszuk az 
elmaradások hivatalos behajtását, de most, hogy az építés is 
megkezdődik, a kifogások ideje lejárt. 

A közeljövőben egyre többet beszélhetünk az építési-, 
műszaki kérdésekről. Bár még sokat kell tennünk, el-
mondhatjuk, hogy jól haladunk, megérte összefognunk, 
köszönjük a kitartást és a támogatást! 

 

(folytatás az 1. oldalról) 

FONTOS INFORMÁCIÓK – KÉRJÜK, MUTASSA MEG A SZOMSZÉDJÁNAK IS! 
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Bursa Hungarica 
Tájékoztatom a Lakosságot, hogy Önkormányzatunk csatlakozott a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójá-
hoz. A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.  
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott 

önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését 
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál 
kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatá-
rozott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatá-
rozott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A be-
nyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszer-
ben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek 
részt. 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának  
határideje: 2012. november 23. 

A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalánál kell benyújtani! A pályázatokkal kapcsolatos ügyintézést 
Klabacsekné Hajdú Katalin köztisztviselő látja el. 

Tóth Julianna 
jegyző 

Adóhátralékosok figyelmébe! 
Tájékoztatom az adóhátrálékkal rendelkezőket, hogy megkezdtük a hátralékok 

behajtását.  A korábbi újságokban tájékoztattuk az adóalanyokat, hogy az adófi-
zetési határidőket követően a behajtási eljárásokat megindítjuk. Az önkéntes 
adófizetés elmulasztása miatt – sajnos – több esetben behajtási eljárást volt 
szükséges indítani, melynek során inkasszókat és letiltásokat bocsátottunk ki, az 
egy évi adóhátrálékot meghaladó gépjármű adótartozások esetében a gépjármű 
forgalomból való kivonását kezdeményeztük, illetve néhány esetben bírósági 
végrehajtónak került átadásra az adóhátrálék behajtása. 

Amennyiben az adófizetési határidőt követően teljesíti fizetési kötelezettségét, 
úgy kérem, hogy a befizetését igazoló csekkel vagy az átutalás igazolásával ke-
resse meg munkatársainkat a behajtási eljárás megszüntetése érdekében. 

Tóth Julianna 
jegyző 

VÁLTOZÁS 

a rendszeres gyermekvédelmi  
kedvezmény biztosításában 

Tájékoztatom a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre jogosultakat, 
hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 2012. október 1-jével 
hatályba lépett módosítása alapján a 
jegyző annak a gyermeknek, fiatal fel-
nőttnek, akinek rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre való jogosultsága 
november 1-jén fennáll, a tárgyév no-
vember hónapjára tekintettel természet-
beni támogatást nyújt fogyasztásra kész 
étel, ruházat, valamint tanszer vásárlásá-
ra felhasználható Erzsébet-utalvány 
formájában. 

A jogszabály módosítás alapján fenti 
időponttól az ellátást Erzsébet-
utalvány formájában fogjuk biztosítani. 
Az utalványok kikézbesítéséről a Posta 
gondoskodik. 

Tóth Julianna 
jegyző 

Értékesítésre meghirdetés 
 

Tápiószele Város Önkormányzata a 
Tápiószele, Mária út 10. szám alatti 355 
m2 nagyságú, lakóház és udvar művelési 
ágú ingatlanát értékesítésre meghírdeti. 

Irányár: 2.250.000,- forint, a vételár 
egy összegben való megfizetése mellett. 

Az ingatlannal kapcsolatban további 
tájékoztatást Kovács Ferenc polgármes-
ter ad, személyesen vagy az 53/580-030 
telefonszámon. 

Kovács Ferenc 
polgármester 

Tájékoztatás  

adóslista közzétételéről 
 

Tájékoztatom a Lakosságot, hogy az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 55/B §-nak felhatalmazása alap-
ján az iparűzési adó és az építményadó 
esetében a 10 000,- forintot meghaladó 
hátrálékosok, a magánszemélyek kom-
munális adója esetében az egy évi adó-
tételt meghaladó tartozással bíró adózók 
listáját a Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján és a település honlapján 
(www.tapioszele) közzétettük. 

Tóth Julianna 
jegyző 

Gratulálunk! 
A Nagykáta járás tankerületi igazgatónak településünk lakóját, Katonáné Barna 
Zsuzsannát nevezték ki. Gratulálunk kinevezéséhez, munkájához sok sikert és 
szép eredményeket kívánunk! Kovács Ferenc 

 polgármester 

Tájékoztatás a helyi adókról  
A helyi adókról – névre, címre szóló értesítés helyett – az alábbiak szerint 

tájékoztatom a Lakosságot, illetve Tápiószele közigazgatási területén vállalko-
zási tevékenységet folytatókat: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
rendelet szerint adókötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén 
lévő magánszemély tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épüle-
tet, épületrészt, önálló helyrajzi számon nyilvántartott beépítetlen területet 
(telket), nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogát. 

A vállalkozások iparűzési és építményadó fizetésére kötelesek településün-
kön. 
Az adóbevalláshoz szükséges nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal adóigazga-
tási irodájában rendelkezésükre bocsátjuk, illetve a település honlapjáról 
(www.tapioszele.hu) letölthető. A helyi adókkal kapcsolatban 36-53/777-040 
telefonszámon várjuk hívásukat, személyes ügyintézésre az ügyfélfogadási idő-
ben van lehetőség (hétfő – szerda – csütörtök). 
 
 Pálinkásné Plavecz Margit      Molnárné Sepsi Csilla 

           adóig.főea              adóig.főea 
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Ebrendészeti felhívás 
 

Tisztelt Tápiószelei kutyatartó lakosok! 
 
2013. január 1-jétől hatályos a kedvtelésből tar-

tott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kor-
mányrendelet módosítása, amely előírja, hogy a 
négy hónaposnál idősebb ebek csak elektronikus 
transzporterrel (chippel) megjelölve tarthatók. A 
kutyatulajdonosoknak még 2 hónapjuk van arra, 
hogy kedvenc állataikat chippel megjelöltessék, 
amelyet a jegyző és az állategészségügyi hatóság 
ellenőriz. 

Fontos tudni, hogy az állatok védelméről és kí-
méletéről szóló törvény kimondja, hogy az eb 
transzporterrel történő megjelöléséért legfeljebb 
3500.-Ft összeg kérhető az állat tartójától, amely 
magába foglalja a transzporter árát, a beültetés díját 
és az országos eb-adatbázisba való regisztráció 
díját is. 

Az európai elvárásoknak megfelelő, felelős állat-
tartási szemlélet meghonosítását segítő kormány-
rendelet alkalmazásával átláthatóbb lesz a hazai eb 
állomány, és csökkenhet a kóbor kutyák száma. 

Kérem Önöket a rendelet betartására.   
 

 Sipos József 
ebrendész       

Minden kedves gazdálkodónak felhívjuk a figyelmét a köte-
lező agrárkamarai regisztrációra, melyet 2012. november 30-
áig tehetnek meg.  
Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a Magyar Ag-
rár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szó-
ló 2012. évi CXXVI. törvényt. A 2012. augusztus 1-től hatá-
lyos törvény kötelező tagságot ír elő az agrárszektor és az 
élelmiszeripar valamennyi piaci szereplője számára a közel-
jövőben kiírandó országos kamarai választások nyomán lét-
rejövő új Agrárkamarában. 
Ezáltal minden olyan természetes személy aki, és gazdálko-
dó szervezet, amely a törvény meghatározása szerint agrár-
gazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté válik az agrárka-
marai tagságra.  
A leendő kamarai tagok legkésőbb 2012. november 30-ig 
kötelesek a Magyar Agrárkamara honlapján 
(www.agrarkamara.hu) található online regisztrációs felüle-
ten bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, valamint 
befizetni a kamarai hozzájárulást az ott közzétett számla-
számra. 
 
I. A REGISZTRÁCIÓRA KÖTELEZETTEK KÖRE 
Regisztrációra kötelezett minden olyan Magyarországon 
tevékenykedő természetes személy aki, és gazdálkodó szer-
vezet, amely a törvény alapján az agrárkamarai tagságra kö-
telezetté válik, azaz: 

    * Őstermelőként vagy egyéni vállalkozóként agrárgaz-
dasági tevékenységet folytat, vagy 
    * gazdálkodó szervezetként Magyarországon székhellyel, 
telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező 
a) élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyil-
vántartott és agrárgazdasági tevékenységet folytató, vagy a 
fenti feltételek hiányában agrárgazdasági tevékenységet főte-
vékenységként folytató jogi személy vagy jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaság, egyéb állami gazdálkodó szerv, 
egyéni cég, szövetkezet, egyesülés, egyes jogi személyek 
vállalata, leányvállalat, erdő birtokossági társulat, európai 
szövetkezet, európai részvénytársaság. 
Ennek értelmében segítségükre van Tóth Diána 30/961-82-
50 kamarai tanácsadó, Tápiószelén a következő napokon a 
Művelődési Házban: 2012. november 23. 13.00-15.30 illet-
ve 2012. november 30. 13.00-15.30. Kérnénk mindenkit, aki 
igénybe veszi a tanácsadó segítségét, hogy az őstermelő illet-
ve egyéni vállalkozói igazolványaikat, és a MVH regisztráció 
számát hozzák magukkal, mert a regisztrációhoz szükséges. 
 

Üdvözlettel: 
 

Tóth Diána 
Kamarai Tanácsadó 

Kötelező Agrárkamarai Regisztráció November 30-ig! 

Ügyfélszolgálat elérhetősége: 
Cím: 2700 Cegléd, Szolnoki u.6. ;  

Nyitvatartási idő:  
hétfő 8.00-20.00-ig. kedd-csüt. 8.00-15.00-ig 

Postacím: 270 Cegléd, Pesti u.65.; 
Tel.: 53/500-152, Fax:53/318-589 

E-mail: ugyfelszolgalat@okoviz.hu;  
Web: www.okoviz.hu 

    „ÖKOVÍZ” Kft. 

Tisztelt Fogyasztó! 
 
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Tápiószele Város Gondnoksága 

Tápiószele város szolgáltatásával érintett települések vízi közműveinek 
üzemeltetését az „ÖKOVÍZ” Kft. (cg. száma: 13-09-086647, székhelye: 
2700 Cegléd, Pesti út 65.) végzi, a 2012. július 14. napján megkötött üze-
meltetési szerződés alapján.  

Az üzemeltetési szerződés hatálybalépését követő hatvanadik naptól a 
korábbi közüzemi szerződés helyébe - a felek eltérő megállapodása hiányá-
ban - az új víziközmű-szolgáltató üzletszabályzata szerinti közüzemi szerző-
dés lép. 

Az Általános Szerződési Feltételek, azaz a Társaság  
Üzletszabályzata a honlapunkon elérhető.  
A honlap elérhetősége: www.okoviz.hu. 

Az üzemeltető személyében történő változás Önt nem fogja hátrányosan 
érinteni, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jövőben településü-
kön az ivóvíz ellátás zavartalanul működjön. 

Kérjük, hogy amennyiben esetleg rendelkezik a korábbi szolgáltatója felé 
fennálló hátralékkal, úgy valamennyi tartozását szíveskedjen rendezni. 

Bármilyen problémája, kérdése merülne fel, kérjük, forduljon bizalommal 
munkatársainkhoz.   
Cegléd, 2012. augusztus 15. 
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Beszélgetőtársam életpályája bővelke-
dik fordulatokban, noha tanulmányai befeje-
zése óta mindvégig az óvodapedagógusi 
hivatást gyakorolta különböző pozícióban. 
Keszi Gyuláné óvodavezető több ciklusban 
tagja volt és tagja ma is Tápiószele képvise-
lő-testületének. A lakosság józan választá-
sának köszönhető, hogy lakóhelyünk fejlő-
dését meghatározó döntésekbe egy gyer-
mekintézmény irányítója is közvetlenül 
beleszólhat.  

Az óvodai munkát mindig nagyra be-
csültem, de mióta heti rendszerességgel 
rövid időtartamra „belső munkatárssá” vál-
tam, valósággal elvarázsol. 

 
- Erzsike! Hogyan lehet az, hogy miköz-

ben kételkedés, gyanakvás, vádaskodás 
mérgezi életünket szerte a világban, addig 
az óvodai légkört a nyugalom, a mosoly, az 
egymás iránti és főleg a gyermekekre irányuló figyelem ha-
tározza meg?  

- Örülök, hogy így látod. Óvodánk nevelőmunkájának 
alapja a gyermekszeretet, a nyugodt, derűs, otthonos, ki-
egyensúlyozott, érzelmi biztonságot nyújtó, egymásra figyelő 
óvodai élet, amelyben minden gyermek, felnőtt megtalálja a 
helyét, melyben a szülő biztonságban érzi gyermekét, s a 
gyermek jól érzi magát. Nagyon fontos, hogy ezt sikerüljön 
megvalósítanunk, hiszen a családok napjainkban egyre nehe-
zedő anyagi és egzisztenciális problémákkal küzdenek, s bi-
zony a legodaadóbb szülők is belefáradnak időnként a mai 
élet nehézségeibe, s mindez erőteljesen kihat a gyermekekre 
is.  

- Úgy látom, óvodavezetőként azon fáradozol, hogy min-
den helyzetből a lehető legjobbat hozd ki. Ebben partnerek a 
munkatársaid is? 

- Munkatársaim a gyermekekért szívvel-lélekkel tenni aka-
ró, kiváló felkészültségű, munkájuk iránt elkötelezett szakem-
berek. Ezt nemcsak én állítom, hanem a hozzánk látogató 
szakértők, különféle ellenőrzéseket végzők is ezen a vélemé-
nyen vannak. Az intézmény partneri köréből (gyermekek, 
szülők, iskola, fenntartó, társintézmények) végzett igény-, 
elégedettségmérés dokumentált eredményei is azt mutatják, 
jó úton járunk, megítélésünk pozitív mind a családok, mind 
pedig a tágabb környezet részéről. Sajnos az önkormányza-
tok egyre nehezebb helyzetben vannak, ezért igyekszünk ki-
használni a pályázati lehetőségeket, mi magunk is sok jóté-
konysági rendezvényt szervezünk, s jó kapcsolatot ápolunk a 
tápiószelei és környéki cégekkel, gyárakkal, amelyek időn-
ként jelentős anyagi vagy egyéb támogatást nyújtanak intéz-
ményünknek. 

- Az általad vezetett intézményre nagyon rugalmas munka-
szervezés jellemző. Nincsenek megkövesedett szokások és 
kikövetelt előjogok. Hogyan fogadja ezt a közösség?  

- Nagyon fontosnak tartom a békés egymás mellett élés 
megteremtését. Vallom, gyermeket nevelni csak félelemmen-
tes, nyugodt légkörben lehet, ezért munkatársaimat bevonom 
a tervezésbe, a döntések előkészítésébe, a szervezésbe, az 
ellenőrzésbe és az értékelésbe is szinte minden területen. 
Szeretem, ha nem hatalmi szóra, hanem belső igényből faka-
dóan végzik jól munkájukat az emberek. Belső felméréseink 
szerint a dolgozói elégedettségi mutatók jók. Szeretik, becsü-
lik munkahelyüket munkatársaink. 

- Hagyományaitok között van olyan, amely a szülők aktív 
részvételére épül. Kérlek, tájékoztasd erről az olvasókat! 

-  Az óvodába járó gyermekek szülei, nagyszülei az óvodá-

ba lépés első percétől aktív résztvevői, nem 
pedig kirekesztett szemlélői az óvodai életnek. 
A családokkal való kapcsolatunk élő, a célok 
összehangoltak. A közös tevékenységek, az 
együttes programok, melyek hagyományosan 
magas színvonalúak – anyák napi és évzáró 
ünnepély, családi nap, karácsonyi ünnepség, 
őszi, tavaszi projektnapok, kirándulások, jóté-
konysági bálok – kedves, élménydús alkalmak, 
melyeken a családok nagy számban vesznek 
részt. Alkalmasak az óvoda és a családok kap-
csolatának elmélyítésére. Hozzásegítenek ah-
hoz, hogy a szülők őszinte érdeklődéssel fordul-
janak az óvoda felé, s megismerve, megértve az 
óvodai tevékenységek valódi tartalmát, jelentő-
ségét eredményesen tudjunk együttműködni a 
gyermekek érdekében. 
- Van-e olyan eredmény, amelyet képviselői 
megbízásodnak köszönhet az óvoda? 
- Talán az infrastrukturális fejlesztéseket meg-

célzó pályázati lehetőségek kihasználása. Intézményünk na-
gyon komoly fejlesztésekre szorult, sőt bizonyos tekintetben 
szorulna ma is. Régi épületünk  tetőszerkezetének felújítását, 
vizesedés elleni szigetelését, külső tatarozását, majd emeletes 
épületünk tetőszigetelését, a gyermekek vizesblokkjainak 
teljes felújítását végeztettük el pályázati pénzekből, közel 30 
millió forint értékben. 

- Az intézmény előtti parkolás miatt időnként közlekedési 
dugó alakul ki. Tudom, van elképzelésed ennek a helyzetnek 
a megszüntetésére. 

- Tisztában vagyunk a problémával, sőt ötleteink is lenné-
nek a megvalósítást illetően, de sajnos saját forrásból ezt 
képtelenek lennénk kivitelezni, ezért olyan pályázati lehető-
ségekre várunk, amelyek segítenének megoldani ezt a nagyon 
égető, a gyermekeket is veszélyeztető nehézséget. 

- A közigazgatásban életbe lépő változások érintik-e az 
óvodát? 

- Igen, bár sok kérdésben még nem látunk tisztán. Örven-
detes, hogy a 3 éves gyermekek számára kötelező lesz az 
óvodai ellátás. Nagyon sok a hátrányos helyzetű kisgyermek, 
akiknek így nagyobb esélyük lesz az iskolába lépésig ledol-
gozni szociális hátrányaikból adódó nehézségeiket. 2012. 
októberi statisztikánk szerit a 235 óvodás gyermekből 151 
hátrányos helyzetű, és ebből 94 halmozottan hátrányos hely-
zetű.  

- Olvastunk a testületi ülések televíziós közvetítésének 
megoldásáról. Milyen tájékoztatást tudsz erről adni? 

- Legjobb tudomásom szerint ez a kérdés megoldódott. A 
testületi üléseket minden alkalommal felveszik, s a kábeltévé-
vel rendelkezők ezt megtekinthetik. 

- Milyen sikeres pályázatokról tudsz beszámolni az óvoda 
fejlesztése terén? 

- Az utóbbi 4 esztendőben oktatásfejlesztést célzó pályáza-
taink rendre eredményesek voltak. 2009-ben az NFÜ által 
kiírt TÁMOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő 
hozzáférés – Innovatív intézményekben” című pályázatunk-
kal nyertünk 7 millió forintot. 2010-ben, 2011-ben, 2012-ben 
Integrált Pedagógiai Rendszer kialakítását elősegítő pályá-
zataink bizonyultak eredményesnek. Ez a pályázat a halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelési-oktatási integ-
rációjának segítését tűzte zászlajára, de természetesen a 
velük együtt nevelkedő, nem hátrányos helyzetű gyermekek 
esélyeit is javította. 2010-2011-ben közel 7 millió forint, 
2011-2012-ben közel 6 millió forint támogatásban részesül-
tünk. Most is van elbírálásra váró IPR pályázatunk. Ha nyer, 
újabb közel 4 millió forintot fordíthatnánk további fejleszté-

Interjú Keszi Gyuláné önkormányzati képviselővel 

Keszi Gyuláné 
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sekre és a hátrányos helyzetű gyermekek segítésére. 
- Örömmel tapasztalom, hogy nemcsak a gyermekek, ha-

nem az óvó nénik is részt vállalnak a város kulturális életé-
ben, méghozzá nagy sikerrel. A kulturális bizottság miként 
vélekedik a civil szervezetek, illetve a lakosság köréből ere-
dő rendezvényekről, amelyek mélyebb tartalmú művelődési 
igényeket elégítenek ki?  

-  Nagyon büszke vagyok mind a gyermekekre, mind tehet-
séges és magukat külső helyszíneken is megmutató kollégá-
imra, akik tovább öregbítik maguk és intézményünk jó hírét. 
A kulturális bizottság nagyra értékeli a civil szervezetek és a 
lakosság köréből eredő rendezvényeket megszervezők mun-
káját, hiszen a vidéki létből adódóan nagy szükség van ezek-
re a színvonalas, közösségeket építő, magasabb kulturális 
igényeket kielégítő rendezvényekre. 

- A Város napján sok közösség mutatkozott be színpadon 
vagy más módon. Milyen véleményt alakított ki erről a ren-

dezvényről a kulturális bizottság és a képviselő-testület?  
- A Város napja – Faragó Sanyi remek ötlete nyomán – 

úgy tűnik, tényleg hagyománnyá tehető. Úgy gondoljuk, mai 
értékválságos világunkban nagyon fontos, hogy megőrizzük 
értékeinket, közös élményekhez jussunk, amelyek szülőföl-
dünkhöz, otthonunkhoz kötnek minket, és életre szóló öröksé-
get nyújtanak számunkra. Csak így remélhetjük, hogy a kö-
vetkező generációk is továbbhagyományozzák értékeinket, 
gyermekeinkben pedig megalapozódik a felnőtt, aki igazán 
fogja szeretni szülőföldjét, és tenni is akar érte valamit. 

- Köszönöm, hogy bepillantást engedtél intézményvezetői 
és közéleti munkádba. Kívánom, hogy a jövőben is a jó meg-
oldásokat kereső optimizmussal munkálkodj szülővárosodért 
és mindannyiunk sorsának letéteményeseiért: a gyermeke-
kért! 

Szatmári Imréné 

Szeretnénk felsorolni és a nagyközönség elé tárni azon 7. és 
8. osztályos tanulóink nevét, akik egy hónapon keresztül 
szabadidejüket feláldozva próbáltak, műsort adtak azért, 
hogy az iskola és a város méltóképpen emlékezzék meg a 
forradalomról és annak áldozatairól: 
Nagy Viktória, Burda Elizabet, Palcsó Réka, Rafael Bianka, 
Mészáros Judit, Mészáros Nikolett, Kádas Virág, Szabó Ad-
rienn, Sipos Boglárka, Albert Dóra, Csicsó Henrietta, 
Kamocsai Ramóna, Safranyik Dániel, Hugyi János, Mohácsi 
Márk, Terék Martin, Turóczi Ferenc, Bezzeg Patrik,  

Kiss Balázs,  Kanyó Árpád és Raduly Márk. 
Igazgatói dicséretet kaptak. 
Szeretnénk megköszönni Babinyecz Terézia és Récsi 
Lászlóné kolléganők munkáját, akik a műsort készítették és 
betanították, továbbá Molnár János kolléga segítségét, aki a 
városi és iskolai ünnepségen a hangosítást biztosította, vala-
mint Badenszkiné Lesták Zsuzsanna kolléganőnek az ünnep-
hez méltó dekoráció elkészítését az iskolában és a művelődé-
si házban. 
Köszönjük! 

Kácsorné György Gabriella 
igazgató 

Napjainkra megváltozott a tanár szerepe. A pedagógus nem 
ismeretközlő, hanem a tanulási folyamat megtervezője, segí-
tője, a gyermek mint személyiség tudásának építője. 

Pedagógusaink ennek érdekében kompetencia alapú okta-
tási programok alkalmazását támogató módszertani tovább-
képzéseken vehettek részt. A kooperatív tanulás, tanórai 
differenciálás heterogén csoportban, tevékenység központú 
pedagógiák, az infokommunikációs technológiák (IKT) okta-
tásban történő alkalmazása című továbbképzések mindin-
kább elősegítették, hogy a pedagógusok szakmai fejlődése, 
módszertani kultúrája magasabb szintet érjen el. Ehhez még 
további segítséget jelentett a folyamatszakértők, tanácsadók, 
és mentorok szakmai tapasztalatának átadása.  

Gyakorlattá vált intézményünkben a témahetek tartása 
és a projektoktatás.  

Projektoktatás teljes szívvel végzett tervszerű tevékeny-
ség, amely társas környezetben megy végbe. 

Reformpedagógiai elemekből építkező 
Olyan újszerű szervezési mód, melynek a 
Játék is része lehet, az 
Egyéni munka is fontos eleme, de 
Kis csoportokban is történhet a 
Tanulás. 
Érdekesebbek a tanórák, izgalmasabb így a tanulás. Meg-

változik az iskola hangulata, a tanárok motiváltsága, a taná-
rok rugalmassága, a tananyag szerkezete, az alkalmazott 
pedagógiai módszerek, a tanulók időbeosztása és terhelése, 
a gyerekek közti kapcsolatok, az iskola kapcsolata a szülők-
kel és az őket körülvevő tágabb közösséggel. A tanulók 
motiváltságát biztosítja a kommunikációközpontúság, az 

interakciók biztosítása. A feladatok játékossága, életszerűsé-
ge, a problémafelvető tananyag-felépítés, a páros munka, 
kooperatív csoportmunka a tanulók aktív részvételét ered-
ményezi, vállalkozóbbá, bátrabbá teszi még a hátrányos 
helyzetükből származó szorongásos, visszafogottabb gyere-
keket is. Fokozódik a társakra figyelés, erősödik az egymás 
iránti bizalom és segítőkészség. Munkapartneri kapcsolat 
alakul ki tanár és diák között. 

Így valósult meg október hónapban a Damjanich hét ese-
ménysorozata is.  

Az első hét minden napjára jutott a kollégák által megterve-
zett, a tanulókkal előzetesen egyeztetett, az aradi vértanúk-
hoz kapcsolódó változatos tanórai és szabadidős tevékeny-
ség. Kossuth nótákat énekelhettek, a tábornokok portréját 
készíthették el rajzban és írásban, a forradalomhoz kapcsoló-
dó olvasmányokat olvastak és írtak tollbamondásként, a té-
mához kapcsolódó filmeket nézhettek, bemutathatták erőnlé-
tüket sportversenyeken, kerékpáros kirándulásokon, színvo-
nalas műsort készítettek és adtak elő október 6-án. 

Következő nagyszabású, ilyen jellegű programjaink no-
vemberben az egészségvédelmi napunk, decemberben pedig 
a nemzetek karácsonya projektünk lesznek. Mindkettőben 
várjuk az érdeklődő szülőknek és civil szervezeteknek az 
eddigiekhez hasonló, aktív segítségét. 

Terveink között szerepel az iskolában egy belső módszer-
tani műhely kialakítása, amely saját bemutatóórák, diffe-
renciált tanórák bemutatásán túl ezek rögzítését, és iskolán 
belüli terjesztését is vállalja. 

Az elmúlt egy év és az elkövetkezendő időszakban terve-
zett fejlesztések – öt év fenntarthatóságot biztosítani kell 

Szeretet, türelem, tolerancia 

Október 23. 
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pályázatainknál – reményeink szerint a magasabb szintű 
eredmények eléréséhez járulnak hozzá. A tanár pedagógiai 
műveltsége nő, a diákok teljesítménye javul, gyakorlattá 
válik az egymástól tanulás, javulnak a továbbtanulási muta-
tók. Programunk a sajátos nevelési igényű tanulók meglévő 
hátrányainak csökkenéséhez is vezet. Az átmenetet segítő 
gyakorlatok, az új módszerek bevezetése, az IKT-s eszközök 
használata, együttműködési készségeink, kommunikációs 
készségeink, konfliktuskezelési eljárásaink modellek lehet-

nek más intézmények számára. Ezt szeretnénk elérni a „jó 
gyakorlatok” további megírásával és azok átadásával. 

"Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat 
húznak, az optimisták pedig vitorlákat.   

A sikeres ember a jövőben él, amikor tervez, és a jelen-
ben, amikor cselekszik." 

Récsi Lászlóné 
igazgatóhelyettes  

A közoktatási törvény az alapszolgáltatások körében sorolja fel a 
rendszeres egészségügyi felügyeletet.  
A gyermekek, tanulók egészségügyi ellátását az orvos és a védő-
nő a nevelési-oktatási intézmény vezetőjével egyeztetett rend 
szerint végzi. 
Iskola-egészségügyi feladatok: 
A tanulók egészségi állapotának szűrése, követése. A gyermekek 
időszakos, részletes orvosi vizsgálata meghatározott évfolyamoknál 
(általános iskola 1.,5.,7., osztálya, valamint védőoltások előtt). 
A krónikus betegség, valamint testi, szellemi, érzékszervi fogyaté-
kos tanulók kiemelt gondozása szakrendelések igénybevételével, 
szükség esetén szakértői bizottság elé utalásával. Magatartási zava-
rokkal küzdő gyermekek segítése. Az üdülés, táborozás előtti orvosi 
vizsgálatok végzése. 
Alkalmassági vizsgálatok végzése 

• pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatainak végzése, előze-
tes pályaalkalmassági véleményezés 8. osztályos tanulóknál, 

• testnevelési csoportbeosztás elkészítése, gyógy-testneveléssel, 
testneveléssel, sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi fel-
adatok ellátása. 

Közegészségügyi és járványügyi feladatok: 

• iskolai kampányoltások elvégzése és dokumentálása a megha-
tározott korcsoportokban, 

• védőnői szűrővizsgálatok 

• járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző beteg-
ségek esetén a szükséges járványügyi intézkedések elrendelé-
se. 

Elsősegélynyújtás: 
Az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések akut megbetegedé-

sek ellátása. Részvétel az iskola egészséges életmódra nevelésben, 
egészségügyi információ közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal. 
A szabályok betartása érdekében a következőket kérjük Önöktől: 

- a tanulók orvosi igazolásait csak a tájékoztató füzetükben 
(ellenőrző) fogadják el, 

- az osztályfőnökökkel közöljenek olyan telefonszámot vagy 
számokat, amelyen értesíteni lehet valakit, ha az iskolában 
gyermekük beteg lesz, és orvosi ellátásra szorul, 

- a tanulók TAJ számának pontos megadását a vizsgálatokhoz, 
- a védőoltásokhoz a védőnő által kiállított és napokkal előtte 

hazaküldött nyomtatvány, engedély aláírását, mert csak en-
nek érvényessége esetén kaphatja meg gyermekük a szüksé-
ges oltást az iskolában (egyébként egy új időpontban a szü-
lőnek kell elvinnie gyermekét a gyermekorvosi rendelőbe a 
védőoltásra). 

- vegyék figyelembe, ha gyermeküket magánrendelésre hord-
ják fogorvoshoz, az iskola fogorvos nem fogja kezelni, de 
megvizsgálni, és erről feljegyzést készíteni kötelessége, 

- a nevelési tanácsadó javaslatára kiírt fejlesztő órákat nem 
lehet visszautasítani, annak teljesítése a gyermek számára 
ugyanúgy kötelező, mint a délelőtti tanórái, igazolatlan hi-
ányzásnak minősül ez is, ha nem betegség miatt marad el 
róla. 

Ebben a tanévben sikerült a felső tagozat épületében az iskolaorvosi 
rendelő minimális alapfelszerelését elérnünk ahhoz, hogy a gyer-
mekorvos és a védőnő helyben tudja a vizsgálatokat és a szükséges 
beavatkozásokat elvégezni. 
Az igazi gyerek szeret gondtalanul élni, s a világ komolyabb ügyeit 
ösztönösen áthárítja a körülötte élő felnőttekre.  Vigyázzunk hát 
rájuk! 

Récsi Lászlóné 
igazgatóhelyettes 

Az iskola és az egészségügy kapcsolata 

Ismét lezárult  
egy sikeres pályázatunk 

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0044 azonosító számú, a 
Blaskovich János Általános Iskola referencia-intézménnyé 
válása, nyertes pályázatunk sikeresen lezárult.  

A pályázat keretén belül, az intézményi fejlesztési terv-
ben megfogalmazott feladatokat teljesítettük. A továbbkép-
zések felkészítették intézményünket a referencia-
intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének ki-
alakítására, a referencia-intézmény mintaértékű eljárásainak 
adaptációját támogató tevékenység módszertanának elsajá-
títására.  

Bízva a REFERENCIA-INTÉZMÉNY minősítés elnye-
résében, szeretne intézményünk irányító szerepet vállalni 
ezen a területen a térségünkben.  
Köszönöm kollégáim, innovatív, segítőkész munkáját. 

Kácsorné György Gabriella 
igazgató  

Vers- és prózamondó verseny 
2012. október 25-én rendezték 
meg a „Haleszi” vers- és 
 prózamondó versenyt, Tápió-
szőlősön. Az esemény idő-
pontja nem véletlen, hiszen a 
téma az ősz és a szüret. 
Sipos Tamás Zelk Zoltán Ez 
már az ősz című versének 
előadásával nyerte el a zsűri 
tetszését, és lett a harmadik 
évfolyam I. helyezettje. Az 
első osztályosok közül egyet-
len induló volt Sipos Angéla 
Tamara személyében, így ő a 
másodikosokkal mérte össze 
tudását, és IV. helyezést ért el. Gratulálunk a versmondók-
nak és az anyukának, aki felkészítette a gyerekeket a ver-
senyre! 
További sok sikert kívánok! 

Pintérné Bontovics Judit 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
A Blaskovich Múzeum Baráti Köre, mint közhasznú egye-
sület, pályázatot hirdet a Blaskovich-díj elnyerésére a 
2012/2013-as tanévre. A felhívásra a tápiószelei Blaskovich 
János Általános Iskola 8. osztályos tanulói jelentkezhetnek. 
Célunk a Blaskovich fivérek szellemi és tárgyi örökségének 
gondozása, népszerűsítése. 
A pályázatok választható témái: 
1. A Blaskovich család műgyűjtő tevékenysége.  
(Ki kezdte el a gyűjtést? Melyik jeles személyiség hagyaté-
kából vásároltak fontos műkincseket? Hány generáció gyűj-
teménye a Blaskovich Múzeum anyaga? Blaskovich György 
és János hogyan gondozta és gyarapította a gyűjteményt? 
Mire tanít minket munkásságuk?) 
2.  A Blaskovich Múzeum állandó kiállításán látható mű-
tárgy részletes bemutatása. 
(Eredete, készítője, jellemzői, a tárgy helye, fontossága) 
3. Sétálj velem! Esszé írása a múzeumról, a kertjéről. A mű-
faj sajátosságainak, stílusjegyeinek megfelelően fejtse ki a 
pályázó a témát! 
A pályázat feltételei: 
A pályázni szándékozó tanulók 2013. január 18-ig regiszt-
ráltassák magukat a Baráti Kör titkáránál, Gócsáné Móró 
Csilla múzeumigazgató asszonynál. 
Egy tanuló egy pályázatot adhat be a fenti témakörök vala-
melyikéből. 
A pályamű legyen olvasmányos, jól szerkesztett, stilisztikai 
és helyesírási szempontból is kifogástalan. 
Terjedelme legalább öt gépelt oldal legyen (A 4-es oldal, 12-
es betűméret, másfeles sortávolság, hozzá tetszőleges számú 
illusztráció, forrásjegyzék csatolható.) 

Két példányban, névvel ellátva, esztétikus küllemben kérjük 
beadni az elkészült munkákat. 
A pályázat beadásának határideje: 2013. május 11. 
Cím: Blaskovich Múzeum Baráti Köre Tápiószele, Múzeum 
út 13. 2766, vagy átadható személyesen Gócsáné Móró Csil-
la múzeumigazgató asszonynak. 
A pályázók a Blaskovich Napok 2013. május 24-én 15 óra-
kor kezdődő baráti köri rendezvényén tízpercnyi előadásban 
mutassák be az elkészült pályázatot, válaszoljanak az esetle-
ges kérdésekre. 
A pályázóktól elvárjuk, hogy legalább két alkalommal múze-
umi konzultáción vegyenek részt. 
A pályázatok elbírálása: 
A pályázatokat a Múzeumbaráti Kör vezetősége, az iskola 
képviselőjének bevonásával bírálja el. A díj csak megfelelő 
színvonalú pályamű esetén nyerhető el.  
A díj odaítélésénél előnyben részesítjük az egyéni megköze-
lítésű, elmélyült búvárkodásra utaló műveket. A díj értéke 
ebben az évben 100 000 Ft, azaz százezer forint. Ezen kívül 
minden értékelhető munkát jutalmazunk. A díj átadása a 
tanévzáró ünnepségen történik. 
Fenntartjuk a színvonalas írások megjelentetésének jogát. A 
pályázat egyik példányát visszaadjuk. 
 Kérjük az iskola pedagógusait, bátorítsák jó képessé-
gű, tehetséges diákjaikat pályázatunkon való részvételre, és 
segítsék tanácsaikkal őket! 
 
Tápiószele, 2012. október 17. 
 

Gócsáné Móró Csilla    Terék Mihály 
 titkár         elnök 

Örömmel tapasztaljuk, hogy a Blaskovich Múzeum Baráti Körének 
felhívása nem volt pusztába kiáltott szó. A Blaskovich testvéreket megörökí-
tő köztéri szobor állításának költségét különböző összegű adományokkal 
máris sokan támogatták. 

Köszönetünket fejezzük ki annak a 61 magánszemélynek, a 4 
vállalkozásnak és a két civil szervezetnek, akik példás gyorsasággal álltak 
ügyünk mellé a 15 000 Ft-os vagy azt meghaladó összegű adománnyal. 
Így a testvérpárt ábrázoló bronzból készült érem tulajdonosaivá váltak. 
Ugyancsak köszönet illeti a kisebb összeggel, részletekben fizető adomá-
nyozókat, a feledhetetlen szépségű jótékonysági hangverseny nagylelkű 
résztvevőit és mindazokat, akik adójuk 1 %-áról a BMBK javára rendelkez-
tek. A szeptemberi templomi műsor által 67 500 Ft-tal, míg a májusi CD 
bemutatóján 57 210 Ft-tal gyarapodott a szoboralap. A SZJA felajánlásokból 
589 949 Ft-ot kapott szervezetünk, és két budapesti vállalkozás is utalt erre a célra 
250- és 300 ezer forintos összeget. 

 
Továbbra is várjuk, hogy minél többen csatlakozzanak támogatásukkal a városunkat gazdagító erkölcsi és 

anyagi értéket képviselő műalkotás mielőbbi megvalósításához a Tápiószelei Önkormányzati Híradó szeptemberi számá-
ban ismertetett módon. 

     A Blaskovich Múzeum Baráti Körének vezetősége 

KÖSZÖNET A TÁMOGATÁSÉRT 
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A Múzeumok Őszi Fesztiválja országos rendezvény soro-
zat keretében a tápiószelei múzeum vendége volt a neves 
színművész, Kubik Anna. Örömünkre a program iránt 
olyan nagy érdeklődés mutatkozott, hogy a nappali szoba 
kicsinek bizonyult, sokan csak az ebédlőből tudták hall-
gatni a műsort. Az est háziasszonya, Terék Mihályné Jut-
ka volt. Az apró részletekig ő találta ki és szervezte meg a 
rendezvényt. A műsornak keretet adó dalokat a tápiószelei 
általános iskola alsós pedagógusai: Ivanics Lászlóné, 
Szűcs Józsefné, Jónás Istvánné, Terék Nikolett, Terék 
Mihályné, Füle Zsuzsanna adták elő, akiket furulyán 
Pestiné Nagy Judit, gitáron ifjabb Pesti Péter kísért. Kö-
szönet érte. Az utolsó ének oly sikert aratott, hogy közé-
jük állt vendégünk, Kubik Anna is. A rendezvény nem 
szokványos előadói estként zajlott le. Nagyszerűségét 
Kubik Anna varázslatos személyiségének köszönhette. A 
vele folytatott baráti beszélgetés valóban az emberségről, 
szeretetről, identitásról szólt. Terékné Jutka vetített képes 
anyaggal foglalta össze a művésznő életét, pályának ala-
kulását, legfontosabb szerepit, amit a művésznő is nagy 
élvezettel fogadott, örömmel beszélt, történeteket mesélt 
egy-egy képhez. Ettől lett interaktív az est, valódi találko-

zás volt a magyar irodalom szakavatott tolmácsolója és 
közönsége között. A visszajelzések alapján ez a múzeumi 
műsor nemcsak a hallgatóságnak adott felejthetetlen él-
ményt, hanem Kubik Annának is szép emléknek bizo-
nyult, amit bejegyzése is tanúsít: "Hálás szívvel köszönöm 
a meghívást, a csodálatos fogadtatást, a szíveslátást, kívá-
nom a Jóisten áldását e kis közösségre! Emlékül: Kubik 
Anna." 
A kedves olvasó figyelmébe ajánlom a tápiókultúra.hu 
online újságban Tarnavölygi László írását és képeit, aki 
kiemelt figyelemmel és baráti érdeklődéssel viszonyul a 
múzeum programjaihoz. 

http://www.tapiokultura.hu/index.php?
option=com_content&view=article&id=3066:arvai-reka-
tapioszelen-jart&catid=38:hirek&Itemid=61 

Köszönöm minden közreműködő, különösen Terék 
Mihályné Jutka munkáját, hogy ismét olyan magas szín-
vonalú programnak adhatott a Blaskovich Múzeum ott-
hont, amire sokáig emlékezhetünk majd. 

 
Gócsáné Móró Csilla 

VENDÉGÜNK VOLT KUBIK ANNA SZÍNMŰVÉSZNŐ 

2012. október 11-től a II. Vatikáni Zsinat megnyitásá-
nak 50. évfordulója alkalmából XVI. Benedek pápa meg-
hirdette a Hit évét. „A hit kapuja (…) mindig nyitva áll 
előttünk. Akkor tudjuk átlépni a küszöbét, ha Isten Igéje 
elhangzik, és a szív enged a kegyelem formáló erejének” 
− írja ebből az alkalomból megfogalmazott apostoli levele 
bevezetőjében. „Újra fel kell fedeznünk a hit útját, (…) a 
Krisztussal való találkozás örömét és mindig megújuló 
életerejét.” 

 Gondviselésszerű az egybeesés a figyelmet a hit szép-
ségére és erejére irányító év és a Blaskovich Múzeum 
november 21-i programja között. A napsütéses őszi dél-
utánt Kubik Anna sokszorosan kitüntetett színésznővel 
tölthettük. A rendezők – nem gondolkodom azon, hogy 
tudatosan-e – missziót teljesítettek a meghívással, mint 
ahogyan a szülőföldjének tisztaságát lényében hordozó 
vendég is, mert versválogatása felért egy 
evangelizációval. Tanúságtétel résztvevői lehettek a jelen-
levők jóságról, hitről, klasszikus erkölcsi értékekről, 
olyan erkölcsiségről, amely kizárja a gátlástalanság, az 
álnokság és a korlátoltság diadalát az igazság felett.  

Kubik Anna kedvenc költői verseinek előadásával és 
személyes vallomásával olyan utat világított meg, amely 

nem túl forgalmas korunkban. Pályatársai közül is felidé-
zett néhányat, akikkel azonos hullámhosszon teljesítik 
vagy teljesítették küldetésüket. Közös szereplése 
Gyurkovics Tiborral adta meg derűs alaphangulatát a tévé 
Lyukasóra című irodalmi műsorának. Sinkovics Imre mo-
solygós szigorúsága is nyomot hagyott a művésznő embe-
ri magatartásán és színpadi alakításain. Olyan magatartás 
ez, amely nem „lenéz”, hanem felemel. 

Szép keretet képezett a délutánhoz a „tanító nénik” 
együttese a Mária-énekkel és Nagy László Adjon az Is-
ten… kezdetű megzenésített versével. Terék Mihályné 
képeket villantott fel bevezetőül Kubik Anna életéből és 
szerepeiből. Önvizsgálatra késztető, „finom hangulatú” 
élményben volt részünk, ahogyan az egyik résztvevő fo-
galmazott.  

Nehéz döntés volt számomra, hogy a szécsényi zarán-
dokutat válasszam-e október 21-én, vagy a múzeumi 
programon vegyek részt. Örülök, hogy részese lehettem 
az őszinte vágyat kifejező délutánnak: „Még az álmokat 
se hazudni, / Mégis víg hitet adni másnak, / Kísérő sírást 
a sírásnak: / Milyen jó volna áldni tudni.” (Ady Endre) 

 
Szatmári Imréné 

A HIT KAPUJA 

Kedves Tomcsányi Kati néni! 
Nagy örömünkre szolgált, hogy megkeresett bennünket. 
Ajándékával, a sok szép hímzőfonallal mind a tanulók, 
mind a velük foglalkozó pedagógus munkáját nagymér-
tékben megkönnyítette, sőt kedvet ébresztett a  

színpompás kézimunkák, a kreativitást fejlesztő, külön-
böző munkadarabok elkészítéséhez.  
Köszönjük kedvességét, jóindulatát! 
Tisztlettel és köszönettel: 
a Blaskovich János Általános Iskola nevében  

Badenszkiné Lesták Zsuzsanna 
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KÖNYVTÁRI HÍREK 

• Könyvtárunk szép számmal kapott az elmúlt időszakban 

is ajándékkönyveket, melyekkel bővítjük állományunkat. 
Szeretnénk ezért köszönetet mondani többek között Barna 
Barnabásnénak, a Heren családnak, a Borsos családnak, 
Dobos Jánosnénak, Badenszki Barbarának, Szatmári Im-
rének, özv. Mohácsi Bélánénak, idősebb és ifjabb Guba 
Imrének, a Pálfalvi családnak, ifjabb Bodor Istvánnak és 
családjának, a Lázók családnak, Nagy Ferencnek, Horváth 
Istvánnénak, Almási Katalinnak. 
Köszönettel fogadjuk továbbra is az otthon nélkülözhető 
köteteket. 

• A Márai II. program keretein belül könyvtárunk idén is 

550.000 Ft támogatást kapott, melyet a kuratórium által 
meghatározott 1000 db-os könyvlistából választva költöt-
tünk el. Ez több mint 240 db új könyvet jelent, így frissí-
tett könyvválasztékkal állunk könyvtárlátogatóink rendel-
kezésére. 

• Örömmel tölt el bennünket, hogy legújabb bábelőadásun-

kat ismét nagy sikerrel látogatta meg az óvoda összes cso-
portja.  

• A Könyvtár rajzpályázatot hirdet „Közeledik a karácsony” 

címmel az általános iskola alsó és felső tagozatos tanulói 
számára. Három bibliai témát jelöltünk meg, amelyből 
egy témát kell kiválasztani. A részletes kiírást eljuttatjuk 
az osztályokhoz. A pályázat sikere érdekében kérjük a 
pedagógusok segítségét. 

 
Beadási határidő: 2012.12.03. hétfő, helyszín: a Könyvtár 

Eredményhirdetés: 2012.12.14. péntek 15 óra,  
helyszín: a Könyvtár. 

Sok sikert és eredményes munkát kívánunk! 

• Könyvtárunk ismét szeretne lehetőséget biztosítani azon 

olvasóink számára, akik régóta tartoznak könyvvel, 
hogy a késedelmi díj megfizetése nélkül visszahozhas-
sák a köteteket. Kérjük éljenek ezzel a lehetőséggel, 
melyre 2012. december 11. keddtől december 21. pén-
tekig van lehetőségük! 

 
Várjuk továbbra is minden kedves régi és új Olvasónkat! 

Könyvtárosok 

Szeretettel meghívjuk 
2012. november 18-án,  

vasárnap 16 órára 
 

a tápiószelei Simonffy Kálmán Művelő-
dési Házban tartandó  

 

RETRO  
DIVATBEMUTATÓRA. 

 
Korabeli zenék, filmbejátszások, reklá-
mok segítségével varázsoljuk vissza a 

kor hangulatát, amelyben gyermekként 

és fiatalként éltünk. 
 

„Minden, ami szép volt, 
minden, ami ránk várhat még, 

már bennünk van rég, 
a szemünkben ég.” 

MEGHÍ-
VÓ 

Tápiószele Város Önkormányzata és az 
Újtusnádiak és Tápiószeleiek Baráti Társasága tisz-

telettel meghívja Önt és kedves családját, illetve 
barátait 

a tápiószelei Simonffy Kálmán Művelődési Házba 
 

2012. december 1-jén 16 órakor kezdődő 
adventi műsorra. 

 

Fellépők: 
Pro Musica Fúvószenekar koncertje (tagjai: 

újtusnádiak, nagytusnádiak és csíkszentsimoniak) 
Kovács Katalin Bernadett szóló énekes előadása 

(Parajd) 
Tápiószelei Református Egyház Ifjúsága  

(színpadi jelenet) 
 

BELÉPÉS INGYENES 
Advent első vasárnapja alkalmából látogat  
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Szeretettel hívunk minden érdeklődőt! 
2012. november 25-én 15 órától 

 
ADVENTI KOSZORÚKÉSZÍTÉS DÓRIVAL 

című hagyományos rendezvényünkre. 
Lehetőségük van adventi koszorút vagy asztaldíszt  
készíteni, így egyedi, a saját ízlésének megfelelő  

ünnepi díszt alkothat. 
 

2012. december 2-án,  
advent első vasárnapján 15 óra 

BETLEHEM - ünnepi megnyitó 
Díszkút melletti parkban felállított Betlehemi jelenet  

ünnepi megnyitójára. 
 

16 órától 

ÜNNEPI SZÍN-JÁTÉK 
A tápiószelei Folton-folt Klub kiállításának megnyitója 

 

2012. december 8-án, szombaton  
15 órától  

MIKULÁSVÁRÓ  KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZBA 
várjuk a gyerekeket! 

A téli kézműves játszóházban számos ötletet mutatnak be 
a foglalkozás vezetők, amelyeket otthon  

és itt a helyszínen is elkészíthetnek. 
(Asztali és ablakdíszek, karácsonyi díszek,  

mézeskalács készítés, adventi naptár.) 
 

2012. december 9. 15 óra  
advent második vasárnapján  

ADVENT KODÁLY ZOLTÁNNAL 

 
2012. december 14. péntek 14 óra 

IDŐSEK KARÁCSONYA 
 

2012. december 16. 17 óra 
advent harmadik vasárnapján  

A SMASZK KARÁCSONYI ELŐADÁSA 

Hallgassuk együtt! 
A Simonffy Kálmán Művelődési Ház 

szeretettel meghívja Önt és kedves családját 
2012. december 9-én 15 órakor  

ADVENT KODÁLY ZOLTÁNNAL 
címmel rendezett műsorára. 

Közreműködnek régi kedves ismerőseink: 
az általános iskola alsó tagozatos pedagógusai – 

ének 
az óvónők együttese – ének 

Terék József – szaxofon  
Magda Gábor – gitár és dr. Rostás Boglárka – ének 

Rugly Csaba – szaxofon 
 Gulyás család – ének 

Borsos Judit – vers, Juhász Kinga – vers  
Katonáné Barna Zsuzsanna – vers 

és mások. 
Részletek hangzanak el felvételről  

Kodály Zoltán műveiből. 
A műsort szerkesztette és vezeti  

Szatmári Imréné. 
Advent második vasárnapján  

ünnepi készülettel várunk  
minden kedves érdeklődőt! 

Adventi készülődés,  
ünnepi hangulat 
a tápiószelei Simonffy Kálmán  

Művelődési Házban 

A Simon Marcsa  
Amatőr Színjátszók Köre 

 
szeretettel meghívja Önt és kedves Családját 

 
2012. 12. 16-án vasárnap  

17 órakor kezdődő  

 
karácsonyi előadására 

 
a Simonffy Kálmán Művelődési Házba! 

 
Szereplők:  

Albert Boglárka, Boros Bettina, Borsos Judit,  

Faragó Sándor, Horváth Adrienn, Juhász Kinga,  

Kovács Zsófia, Kovács Lászlóné Rózsika néni,  

Mészáros Judit, Mészáros Odett, Rugly Csaba, 

Tokaji Nóra, Tóth Bettina 
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Gyönyörűket írni…” 

135 évvel ezelőtt, 1877. no-
vember 22 –én egy csöndes, álmos 

kis faluban, Érmindszenten látta meg a 
napvilágot az Ady család elsőszülött fia: End-

re. Ekkor még senki sem gondolta, hogy a magyar 
irodalom géniusza született meg ezen a napon. 
Pedig már születésekor is voltak erre utaló jelek. Leg-

alábbis a babonás néphit szerint, amely titokzatos erőkkel, 
rendkívüli képességekkel ruházza fel azt, aki foggal vagy hat 
ujjal jön a világra. Az újszülött Ady Endrének eggyel több 
ujja volt a kezén. A „fölösleget” – korabeli szokás szerint – 
egyszerűen lekötötték, így megfelelő vérellátás híján hama-
rosan leszáradt. Felnőtt korában csupán egy pontszerű heg 
emlékeztetett erre az apró rendellenességre. 

A kis Ady élete úgy kezdődött, ahogy később folytatódott: 
bajjal, nehézségekkel. A csecsemő olyan kicsi és fejletlen 
volt, hogy az aggódó szülők nagy sietséggel már másnap 
megkeresztelik. Hamarjában a naptár szerint éppen követke-
ző András nevet adják neki. Később döbbennek rá, bár a 
választott nevet egykor királyok és hercegek viselték, akkori-
ban éppenséggel a rendőrviccek ostoba figuráját nevezték 
Mihaszna Andrásnak. A büszke és rátarti Adyék gyorsan 
lecserélik az András nevet az előkelőbb Endrére. 

A jellemében annyira különböző szülők, a nyakas, szóki-
mondó apa és a szelíd, jóságos anya, az „ides” –ahogy a köl-
tő nevezte édesanyját – abban feltétlenül egyetértettek, hogy 
fiukból tanult ember legyen, hiszen a „hétszilvafás”birtok 
nem ígért biztos jövőt. A jogtudomány felé próbálták terelni, 
de a fiatal Adyt nem vonzották a száraz paragrafusok. Min-
den terelgetés, tiltás ellenére elő- előbukkan, majd elemi 
erővel tör fel lírikus énje, melyet a költő -hite szerint -anyai 
ágon örökölt. Anyja családjában több nemzedékre visszame-
nőleg református papok találhatók, akiknek hivatásával 
együtt jár a szép beszéd, a „képes” kifejezésmód. 

Ma már tudjuk, a néphit Ady esetében nem tévedett. Sorsa 
születésekor elrendeltetett, tehetségét nem lehetett kalodába 
zárni. Ma már tudjuk, a költő valóban eljutott –ahogy vá-
gyott rá – az „Értől az Óceánig”, Érmindszenttől egészen 
Párizsig, a „Fények városáig”. 

Rendhagyó utat, új megjelenési formát választott a költé-

szetben is. Jelképes nyelvezetét, szimbolista szóképeit, új-
szerű gondolkodását kevesen értették. Indulatos kritikáját, 
dacos lázadásait sokan félreértették. Hazafiatlannak kiáltot-
ták ki, mert harciasan bírálta a korabeli Magyarország elma-
radottságát. Nem értették, hogy bár „messzi tornyokat láto-
gat sorba” mégis visszatér hazájába „százszor is, végül is”. 

Számos verseskötete közül az 1906-ban megjelent „Új 
versek” új korszakot nyit a magyar költészetben. Utolsó ver-
seinek gyűjteménye csak 1919-ben bekövetkezett halála 
után, 1923-ban jelenik meg „Az utolsó hajók” címmel. 

Szerb Antal írja róla: „…ő volt az, aki kimondta a szót, 
amit ki kell mondani.” 

De hogy ki is volt ő, legigazabban verseiből tudhatjuk 
meg. Idézzünk ide egyet, amely felfedi legbensőbb titkait, 
legszemélyesebb érzéseit! 

 

„Volt egy szent szándékunk:  

  De, jaj, nem tudok így maradni,  
  Szeretném magam megmutatni, 
  Hogy látva lássanak,  
  Hogy látva lássanak. 
 
  Ezért minden: önkínzás, ének: 
  Szeretném, hogyha szeretnének 
  S lennék valakié,  
  Lennék valakié.”  

„Sem utódja, sem boldog őse,   
  Sem rokona, sem ismerőse  
  Nem vagyok senkinek,   
 Nem vagyok senkinek.  
 
 Vagyok, mint minden ember: fenség,   
 Észak –fok, titok, idegenség,  
 Lidérces, messze fény,   
 Lidérces, messze fény.  

Mint minden ember, szeretetre vágyott ő is. Szeretni azt 
lehet, amit vagy akit ismerünk. Szánjunk időt rá, ismerjük 
meg Ady Endrét költeményein keresztül. Megéri a fáradsá-
got. 

Vállaji Ottóné 

A Tápiószele Színjátszó Társulat 
Ady Endre születésének 135. évfordulója 

alkalmából  
irodalmi délutánt rendez 

 

„Versben fürösztöm lelkem” 

címmel 
 

2012. november 25-én 17 órakor 
a Tápiószele Simonffy Kálmán  

Művelődési Házban. 

 
Szeretettel várunk 

minden kedves érdeklődőt! 
 

Ha valaki szeretne részt venni és verset 
mondani, kérem, jelezze  

 
a 06 20/44-77-995 számon. 

 
Katonáné Barna Zsuzsa 
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Nyílt levél Tóth Lajos 
barátunknak 

 és feleségének 
Kedves Lajos és Marika! 

 
A Mozgáskorlátozott Klub tagsága tisz-

ta szívből minden jót és főleg egészségben 
eltöltendő hosszú éveket kíván nektek az 
elkövetkezendő „nyugalmas nyugdíjas” 
éveitekre. 

Hálás szívvel köszönjük az összejöve-
teleinkre adott finom savanyúságokat és 
tombola ajándékaitokat. Nem felejtjük el! 
Sokat jelent ez a mozgásukban, napi nor-
mális élettevékenységeikben korlátozott 
embereket összefogó klubnak, hiszen a 
hozzátok hasonló jószívű emberek támo-
gatásán kívül más támogatást nem kap. Ti 
emberségből és segíteni akarásból példát 
mutattok. 

Reméljük, hogy gyerekeitek örökölték 
szüleik emberbaráti szeretetét, segíteni 
akarását az elesett, sérült embertársaik 
iránt. Munkájukhoz és terveik megvalósí-
tásához sok erőt és egészséget kívánunk, 
nektek pedig Istentől megáldott hosszú, 
betegségektől mentes, nyugodt életet kívá-
nunk. 

Tápiószelei Mozgáskolátozott Klub  
tagsága 

Pár hónappal ezelőtt megelégedéssel és bizakodva olvas-
tam a hírt, hogy megújul a Káldy kert pályázaton nyert pén-
zen. Majd 3 milliót nyertek, ami őszinte örömet okozott 
azoknak, akik évek óta várták a faluból lett város arculatának 
változásait. Vártam a további híreket, hogy hol, mikor és mit 
terveznek, de azóta is néma csend van.  

Ez a terület a római katolikus templom mögött van, az 
evangélikus egyház tulajdonában. Középen egy műemlék 
sírkő, amit rengeteg szemét és paraj vesz körül. Miután ott 
lakom, évek óta nyírattam a füvet az utcán, de a gáz beveze-
tésnél kihúzott egy szál drót mellett már géppel sem lehetett 
az elburjánzott gazt kiirtani. Sikertelenül próbáltam Kustra 
Csaba lelkésszel felvenni a kapcsolatot, a kerület püspöke 
sem válaszolt. (Az önkormányzat sikerrel járt és az evangéli-
kus egyház a területet Tápiószele városnak ajándékozta par-
kosítás céljára. - szerk.) Azóta eltelt két év, senki sem moz-
dult. Néha sikerült Makai Bandival és az ő embereivel levá-
gatni a gazt, de azóta senki. Ezért lepett meg ez az új hír, 
hogy végre lesz valami a sok ígérgetésből. Gondolom, 
Tápiószele várost érdekelhetné az ott élő emberek sorsa, 
gondja.  

A szeptember 8-i templom búcsúra leszedték az ócska ke-
rítést, de a körmeneten levők láthatták a bent levő szemetet.  

A Káldy család a környék leggazdagabb urai voltak, a 

Szomorák még ma is Káldy tag, még Tápiógyörgyére is átér, 
ott az épített, telepedett le, aki akart. Ez a dúsgazdag földesúr 
nem a budapesti Szent István Bazilikába temetkezett, hanem 
Tápiószelére a római katolikus templom mellé. Mikor ké-
sőbb apám és Beke igazgató kerítéssel akarta elzárni a telket, 
ahol építkeztek, a kerítés alapjának ásásakor beleütköztek 
egy vasajtóba. Kijött a bíró, a főjegyző, felbontották, és egy 
kiépített kriptát találtak, benne a halottakkal a koporsóban. 
Ez igen régen volt, apám mesélte el később. Én azért adom 
tovább, mert a szeleiek nagy részének fogalma sincs, hogy a 
szóban forgó terület egy temető. Aki akarta, felfogott egy 
darabot, beültette, aztán otthagyta. Az utóbbi időben a sír 
tetejére valaki tököt ültetett, folyt le a büdös, piszkos lé, de 
rendet senki sem tett, sem egy szál virágot a sírra.  

Reméljük, a mostani ígéret megvalósítása nem évekbe fog 
telni. Elég sok fontos dolog elmaradt a várossá válás során: a 
legfontosabb a közbiztonság, az éjszakai rendőrség. Még 
ügyeletest sem lehetett találni, amikor pár éve annyi betörés 
volt. Az öregek meglátogatása sem megoldott: van-e mit 
enni, fűteni, gyógyszert venni? Talán ezen is lehetne még 
segíteni, ha akarnak. 

Tomcsányi Lászlóné 
nyugdíjas tanárnő 

kézirata alapján 

ISMERJÜK-E MÚLTUNK EMLÉKEIT? 

IN MEMORIAM 
HORVÁTH JÓZSEF 

 
Minden évben a nyár örömteli eseménye volt sokak számára, amikor 

apró jelekből, - vagy egy B-betűs külföldi rendszámú autó, vagy örömteli 
gyerekek kacagása a kőhídon, vagy egy családi séta a központban, - megálla-
píthattuk, hogy „Itt vannak a Belgák! Hazajött Józsi, itthon van Numar! 

Pedig nagyot tévedtünk: nem belgák jöttek, Józsi a több mint ötven 
év ellenére, amit kinn élt, igaz magyar maradt, tiszta magyar beszéddel, a 
szülőföldhöz való mérhetetlen ragaszkodással. Gyermekei és most már uno-
kái is, szívükben félig magyarok, bár anyanyelvük nem magyar, hiszen Julis-
ka, Józsi kedves felesége, akivel életét összekötötte mindhalálig, született 
belga. 

Aztán ebben az évben Józsi nem jött HAZA. Mondták nagyon beteg. 
Gyermekei magyar földön kapták a hírt, hogy édesapjuk meghalt. 

Sokunkban él egy csodálatos emlék: 1993-ban egy busznyi szelei 
sportoló ment hozzájuk. Nemzetközi labdarúgó mérkőzést is játszottunk a 
helyi csapattal. Több napot töltöttünk ott, Ő látott vendégül minket. Lányá-
nak, Martinnak, akkor volt az esküvője, egy belga templomban magyar him-
nusz hangjai mellett. Józsinak akkora energiája volt, hogy a két eseményt is 
hatalmas elánnal szervezte, jól. Akkor hallottam belga ajkakról, is tört ma-
gyarsággal, hol itt, hol ott, a magyar szót, igazi tisztelettel: KICSI. 

Most itt van előttem egy halotti jelentés idegen nyelven: 
József HORVÁTH (Kichi) 

Született: Tápiószele (Hongrie) 1938. március 24. 
Elhunyt: Hermalle-sous-Argenteau 2012. július 15. 

Hajtsunk fejet egy igaz magyar emlékére, aki kicsi (Kichi) ember 
volt, de ezzel a névvel is nagy tiszteletet vívott ki magának. Bár idegen föld-
ben nyugszik, egész életében igaz szeretettel ragaszkodott szülőföldjéhez. 

Faragó Sándor 
1993-ban sportköri elnök, 

és remélem Józsi és a család barátja is 
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A BIZALOM KLUB ESEMÉNYEIRŐL 

Legutóbb az Önkormányzati Híradó márciusi számában 
adtunk hírt magunkról. Az alábbiakban az azóta eltelt idő-
szak történéseiről, eseményeiről szeretném tájékoztatni a 
kedves olvasókat. 

Márciusi klubnapunkra dr. Pap Gábor háziorvos urat hív-
tuk meg, akitől tartalmas előadást hallottunk és hasznos in-
formációkkal látott el bennünket. Még ebben a hónapban 
részt vettünk a ceglédi Arany Oroszlán Sport- és Egészség-
napon, ahol klubunk külön standon mutatkozhatott be. Or-
szágos szinten zajlik 2010 és 2020 között egy átfogó egész-
ségügyi szűrőprogram, melynek keretében egy szűrőkamion 
járja az országot. Klubunk célul tűzte ki, hogy városunk ve-
zetésével összefogva a jövő évben településünkre is meghív-
juk a szűrőállomást. 

Áprilisban a Rákbetegek Országos Szövetségénél és „A 
rák ellen az emberért, a holnapért!” Társadalmi Alapítvány-
nál tettünk látogatást. Mindkét helyen elláttak bennünket 
tanácsokkal és tájékoztató anyagokkal. Felvettük a kapcsola-
tot a Rákgyógyítás - a daganatos betegek és hozzátartozóik 
országos magazinja szerkesztőségével, hogy minden megje-
lenő lapszámból elegendő kiadványt küldenek részünkre. 

Májusban a Szövetség küldött közgyűlésén vettünk részt, 
Budapesten. Klubnapunk az egészséges táplálkozás jegyében 
telt, Kis Sándorné Zsuzsika néni megszívlelendő tanácsokkal 
látott el bennünket az egészséges életmódról. Az előadás 
után sok finom salátát kóstoltunk. Júniusban klubtagjaink 
többsége – gondot, bajt, betegséget feledve – családias, jó 
hangulatú nyársaláson vett részt a Népkertben. 

Július 22-ére kirándulást szerveztünk: ellátogattunk a 
Bükkszentkereszti Gyógynövénynapokra, ahol Böjte Csaba 
atyától hallhattunk érdekes és szívhez szóló előadást, majd a 
bükki füvesember, Gyuri bácsi és lánya, L. Szabó Zsuzsa 
fitoterapeuta nyilvános tanácsadásán vettünk részt. Lakatos 
Márk mérnöktanár vezetésével megtekinthettük Gyuri bácsi 
gyógynövénykertjét is. 

Eseményekben gazdag szeptemberünk volt. A hónap ele-
jén klubtársunk Dobosné Mancika Angyalka-kiállításának 
megnyitóján „Az én segítő angyalkáim” c. könyve bemutató-
jának örülhettünk. Szeptember 6-án ismét ellátogattunk a 
Rákbetegek Országos Szövetségéhez és „A rák ellen az em-
berért, a holnapért!” Társadalmi Alapítványhoz, ahonnan 

tájékoztató anyagokat hoztunk, amit a III. Városnapon osz-
tottunk ki az érdeklődőknek. A rendezvényre az egészséges 
életmódhoz kapcsolódó kérdésekből játékos totóval is ké-
szültünk, a helyes megfejtők közül sorsolás útján három sze-
mélyt ajándékcsomaggal jutalmaztunk. A városnapon a bab-
ételek versenyében nagy örömünkre babsalátáinkat I. helye-
zéssel jutalmazta a zsűri. 

Szeptember 15-én tartottuk az immár hagyományosnak 
mondható III. klubtalálkozónkat, melyre Budapestről, Jász-
berényből, Portelekről, Farmosról, Szolnokról, Martfűről, 
Debrecenből, Túrkevéről és Ceglédről is érkeztek vendége-
ink. A megnyitó és a Polgármester Úr megható szavai után 
Mikéné Bodor Mária, a ROSZ elnöke köszöntötte a megje-
lenteket, majd Dr. Szentirmai Katalin főorvosnő és Bálint 
Andrea klinikai szakpszichológus érdekes előadásait hallgat-
tuk. Ebéd után meglepetés műsorral köszöntötte a klubtalál-
kozó résztvevőit Magda Gábor és felesége, dr. Rostás Bog-
lárka. Ezután a 86 éves túrkevei Ónodi Sándorné Esztike 
néni saját versét osztotta meg velünk, majd klubtagjaink – 
Kósa Jánosné, Droppa Jánosné, Falusi Mihály, Samu 
Sándorné, Bartucz Antalné – versekkel és énekekkel szóra-
koztatták a közönséget. A rendezvény konferansziéja 
Bartuczné Ilonka volt. A nap folyamán dr. Tarkó Irén 
reumatológus főorvos és férje 48 személynél végzett csont-
sűrűség vizsgálatot, és a szűrés eredményétől függően látta 
el tanácsokkal, javaslatokkal a résztvevőket. Délután a Szele 
Optika végzett látásvizsgálatot, melyre szintén nagy volt az 
érdeklődés. Egész nap lehetett mézet kóstolni Szenczi 
Ferencné Marikánál és gyógytermékekkel ismerkedni, kós-
tolni Lázár Zoltánné Marikánál. Köszönetemet fejezem ki 
Városunk Önkormányzatának, Kovács Ferenc Polgármester 
Úrnak, Jónás Zoltánnak, Józsa Lászlónak, Tóth Lajosnak, 
Katona Krisztiánnak, hogy segítségükkel és támogatásukkal 
hozzájárultak a klubtalálkozó sikeres megrendezéséhez. 

Szeptember 29-én részt vettünk a Jászberényi Napforduló 
Szolgálat és Támasz Klub által szervezett szakmai fórumon. 

Minden érdeklődőnek szeretettel ajánlom figyelmébe hon-
lapunkat, ahol naprakész információkat találhatnak esemé-
nyeinkről, programjainkról: www.bizalomklub.eoldal.hu. 

Rostás Józsefné 
klubvezető 

Saláta receptek 
 

Sajtos babsaláta 
½ kg főtt babot, 10-10 dkg kockára vágott trappista sajtot és 
füstölt sajtot, 1-1 fej apróra vágott lilahagymát és vöröshagymát 
összekeverünk ízlés szerint egy pici sóval, tárkonyecettel, 
oregánóval, olívaolajjal és tehetünk bele olívabogyót is. Egy 
éjszakára hűtőbe tesszük. 
 

Pikáns babsaláta 
½ kg főtt babhoz adunk 1 doboz konzerv kukoricát, 2 fej apróra 
vágott hagymát, ízlés szerint kockára vágott paradicsomot, pap-
rikát, apróra vágott petrezselyemzöldet, 1 flakon ketchupot, és 
ízlés szerint sót, chiliport vagy chili paprikát, esetleg erős Pistát 
attól függően, hogy milyen csípősen szeretjük a salátát. Egy 
éjszakára hűtőbe tesszük. 

A vér életet menthet! 
 

Nagyon várjuk új és régi véradóinkat a  
Tápiószelei Simonffy Kálmán  

Művelődési Házba (Posta út 2.). 
Aki embertársának vért ad, életet ment! 

 
A véradás időpontja:   

2012. december 4. (kedd),  
13 órától - 16 óráig. 



Tápiószelei Önkormányzati Híradó  

2012. november 15 

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

Juhász Gyula 
Október hónapban elhunytak 
Huzsvár Pálné született: Mészáros Margit élt: 88 évet 
Jancsók Istvánné született: Fehér Borbála élt: 75 évet 

Emléküket megőrizzük! 

SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY 
A beküldött írások változtatásának jogát – terjedelmi  

okokból a szerkesztőség fenntartja. 
A képeket .jpg formátumban kérjük  

külön csatolva beküldeni. 
E-mail: ujsag@tapioszele.hu Tel.: 06 53 380 034 

 

LAPZÁRTA: december 3. (hétfő) 
Lapmegjelenés december közepén várható. 

GÓLYAHÍR 
„Azért mert szerettek, jöttem e világra, 

S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.” 
 
Augusztus hónapban született: 
Gál Tamara Édelmayer Sára és  
 Gál Gábor leánya 
Szeptember hónapban született: 
Hóver Dániel  Wolf Szilvia és 
 Hóver Tibor Levente fia 
Október hónapban születtek: 
Makai Dávid Milán   Kiss Bernadett és 
  Makai Dávid fia 
Oláh Lívia Kitti Vági Kitti Klaudia és 
 Oláh Zsolt Michael leánya 
Petró Anna Soltész Renáta és 
 Petró Tibor leánya 
Petró Kata Soltész Renáta és 
 Petró Tibor leánya 
Cleci Hanna Ildikó Kovács Judit és 
 Cleci Csaba leánya 
 
Hosszú életet és nagyon sok boldogságot kívánunk az 

újszülötteknek és szüleiknek! 

Helyreigazítás 
Augusztus hónapban született Molnár Zalán, 
édesapjának neve helyesen Molnár Zoltán.  
Elnézést kérünk a helytelen közlésért! 

Szerkesztőbizottság 

Tápiószelén Posta utca 13. szám alatti ingatlan 
 1 millió Ft-ért ELADÓ. 

Érd.: 06 20 983 65 12  

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik szeretett jó feleségem, édesanyánk, nagyma-
mám: Molnár Jánosné született Guth Anna 
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút 
helyeztek el, és soha el nem múló fájdalmunkban 
osztoztak. 

A gyászoló család 

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik drága szerettünk, Jancsók Istvánné szüle-
tett Fehér Borbála temetésén megjelentek, sír-
jára virágot, koszorút helyeztek, mély gyászunk-
ban osztoztak. 

A gyászoló család 

Ügyvédi félfogadás 
  

Dr. Kása Gábor ügyvéd  
2760 Nagykáta, Szabadság tér 7. sz.  minden hé-

ten csütörtökön 17 és 19 óra között tart  
kihelyezett ügyvédi félfogadást Tápiószelén,  

a Simonffy Kálmán Művelődési Házban. 
 

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




