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KRÓNIKA 
Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei:  

Szeptember 7-8-án a művelődési ház 
munkatársai nagy sikerrel bonyolították le a 
III. Város Napja változatos és sokak érdek-
lődését felkeltő programját. Új színfoltját 
képezte a rendezvénynek a civil szervezetek 
sokféle szórakozást és tevékenységet kínáló 
sátrai. Köszönet a foglalkozások vezetőinek 
és a műsorban valamennyi önkéntes fellépő-
nek. 

A HAJT-A Csapa Egyesület LEADER 
Helyi akciócsoport illetékességi területe 
megváltozott 2012. szeptember 20. napjával. 
Az egyesület tagjainak száma 12-vel nőtt. 
Belépő települések: Bénye, Gomba, Káva, 
Mende, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, 
Péteri, Pilis, Sülysáp, Tápiószecső, Úri. Az 
új tagok felvételének közgyűlése a 
tápiószelei Polgármesteri Hivatalban történt. 

A Kisfaluban és a Kölcsey – Keleti fény 
utak környezetében tervezett csapadékvizet 

elvezető csatorna engedélyezése megakadt. 
Az engedélyező hatóság akkor adja meg a 
vízjogi engedélyt, ha valamennyi érintett 
ingatlan tulajdonosa előzetesen hozzájárul a 
beruházáshoz. Ezen hiányzó nyilatkozatok 
kiváltására előzetesen nyilatkoztunk, hogy a 
kivitelezés megkezdéséig pótoljuk. A ható-
ság azonban ezeket nem fogadta el. A nyilat-
kozatok egy részét más településen lakó, 
Tápiószelén ingatlannal rendelkező tulajdo-
nosoktól kell beszerezni, akik több esetben 
nem reagálnak a megkeresésre. Sajnos több 
tápiószelei sem nyilatkozott, annak ellenére, 
hogy a csapadékvíz-elvezetéssel érintett 
területen laknak (Bartók B. út, Kisfalu egyes 
részein). Az ingatlan tulajdonosokat ismét 
megkerestük levélben a hozzájárulás meg-
adása érdekében. A hiányzó nyilatkozatokat 
hatósági eljárással (kisajátítás, szolgalmi jog) 
pótoljuk, ami időigényes lesz. Sajnos a fenti-

ek jelentősen gátolják a szükséges engedély 
beszerzését, a pályázat benyújtását. 

Tápiószele város (és a régió) szennyvíz-
elvezetésének lebonyolítására aláírt szerző-
dések alapján várhatóan 2012. november 
15-ével megkezdődnek a munkálatok a 
település kisfalusi részén - a kivitelező Penta 
Kft. tájékoztatása szerint. 

Önkormányzatunk részt vesz a Nemzeti 
Külgazdasági Intézet által szervezett Befek-
tetőbarát Önkormányzat cím elnyeréséhez 
szükséges 4 napos oktatásból álló képzésen. 

Várhatóan településünkön járási hivatali 
kirendeltség létesül 2013. január 1-jétől. 
Terveink szerint a Polgármesteri Hivatal 
adócsoportja helyén alakítjuk ki a kirendelt-
séget. 

 
Kovács Ferenc 

polgármester 

Város napi rajzpályázat 
 

A III. Város Napja alkalmából meghirdetett „Tápiószele – 
ahogy Én szeretném” című rajzpályázatra 20 pályamű érke-
zett. A rajzokat kiállítottuk a Város Napján és a díjak átadá-
sára is ott került sor. Köszönjük minden résztvevőnek az 
„ötletes” szép rajzokat! A legjobbaknak ezúton is gratulálok! 
I. kategória (3-6 éves):  
 1. helyezett: Abonyi Norina 
 2. helyezett: Szabó Alexa Erzsébet 

II. kategória (7-10 éves):  
 1. helyezett: Bodnár Bernadett 
 2. helyezett: Ledacs-Kiss Szonja 
 3. helyezett: Rafael Gergő 
III. kategória (11-14 éves):  
 1. helyezett: Légrádi Lili 
 2. helyezett: Vetor Mária Viktória 
IV. kategória (14-18 éves): díjazott: Bazsantik Mária 

 
Kovács Ferenc 

polgármester 

Gyakran megfogalmazott vélemény a város 
lakói részéről, hogy az önkormányzat tevékenysé-
géről kevés információ jut el a szélesebb értelem-
ben vett közvéleményhez. Természetes igény, 
jogos elvárás az emberek részéről, hogy szeretné-
nek többet tudni a meghozott döntések hátteréről, 
azok indokairól, esetleges dilemmákról, gondok-
ról, nehézségekről. Ezt a jogos igényt igyekszik 
kielégíteni az alábbi beszélgetés. Szerkesztősé-
günk vendége: KOVÁCS FERENC polgármester. 

- Polgármester Úr! A kormányváltás után az 
önkormányzatok életében jelentős változás követ-
kezett be. Az új parlament egyik első döntése volt 
az önkormányzati képviselők számának lecsök-
kentése. Tápiószele esetében ez elég drasztikus 
volt, hiszen 13 képviselő helyett csupán 8 kerülhe-
tett megválasztásra. Mennyire nehezítette ez meg 
a testület és személy szerint az Ön munkáját? 
Kellett-e változtatni a már jól bevált struktúrán? 

- Az önkormányzatok élete teljesen megválto-
zott. Átalakultak a feladat- és hatáskörök és további jelentős 
változások várhatók, ezért kevesebb képviselőre több feladat 
hárul. Kevesebb bizottságot tudtunk létrehozni, így szinte mindig 
minden képviselő érintett a munkában. Azt gondolom, hogy az 

önkormányzatok életében az igazán drasztikus 
változást az elkövetkező év, évek hozzák, mind a 
források és a finanszírozás drámai csökkentésével, 
mind a feladatellátás területének teljes átalakítá-
sával. Néhány példa ezekre a változásokra: a 
vízművek üzemeltetése már elkerült, az iskolák 
fenntartása januártól kerül el az önkormányzatok-
tól. A járási rendszer kialakítása tovább szűkíti az 
önkormányzati feladatokat. 
- A képviselőtestület valamennyi tagja és Ön is a 
Tápiószelei Társaskör színeiben politizál. Ez az 
„egyszínűség” nem jelent egysíkúságot is? 
- Egyszínűség csak a „Tápiószeléért Társas Kör” 
tagságára vonatkozhat esetünkben. A nyolc képvi-
selőtársam Tápiószele minden rétegét felöleli a 
fiataloktól a nyugdíjasokig, a kétkezi munkástól a 
körzeti orvosig, de megtalálható a politikai palet-
ta minden szimpatizánsa körünkben. Tehát az 
egyszínűség messze nem egysíkúság a mi testüle-
tünkben. 

- Hogyan születik meg egy- egy döntés? Beavatna bennünket 
a „kulisszatitkokba”?  

- Titkok nincsenek! Terveinkben havonta egy képviselő-
testületi ülés szerepel, amelyet bizottsági ülések előznek meg. Az 

Szerkesztőségünk vendége volt 
KOVÁCS FERENC polgármester 

KOVÁCS FERENC  
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érdemi vita, a témák megbeszélése, illetve a döntések, határoza-
tok megfogalmazása bizottságokban történik. A testületi ülés 
elsősorban a döntéshozatalról szól. A testületi ülés ideje, napi-
rendi pontjai, előterjesztői a honlapunkon rendszeresen olvasha-
tók. Remélhetőleg a televíziós közvetítés is megoldódik, így még 
közvetlenebbül lehet majd követni a döntéseinket. A meghozott 
határozatok és rendeletek szintén a honlapon olvashatók az ér-
deklődők számára. 

- Mi szabja meg az éppen aktuális testületi ülés tematikáját? 
- Éves munkaterv alapján dolgozunk, de a legtöbb napirendi 

pontot az aktualitások hozzák. A teljes törvényi háttér megválto-
zása országunkban jelentős mennyiségű feladatot ró a helyi ön-
kormányzatra is. 

- Az Ön kezdeményezésére, a képviselők támogatásával létre-
jött a Tanácsadó Testület. Hogyan működik ez a grémium, és 
beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket? 

- A személyek felkérésénél igyekeztünk széles társadalmi réte-
get képviseltetni. Üléseinken, megbeszéléseinken a kiküldött 
anyagokat véleményezik, javaslatot tesznek, társadalmi kontrolt 
gyakorolnak. Reményeinket messze meghaladóan aktívak. Jó 
velük dolgozni. 

- Az önkormányzatokat érintő változások még nem fejeződtek 
be. Tudjuk, hogy az új önkormányzati törvény értelmében meg-
alakulnak a járások. Pontos információink azonban nincsenek 
arról, hogyan érinti ez a törvényi változás a lakosságot. Mit je-
lent ez a mindennapjainkban? Egyszerűbb vagy bonyolultabb 
lesz-e a hivatalos ügyeink intézése? 

- A törvényt elfogadták, megjelentek a kapcsolódó rendeletek. 
Egyszerűbb ügyintézést ígérnek! A tárgyalásaink eredményesek 
voltak, így jó hírt közölhetek a tápiószeleiekkel, a Polgármesteri 
Hivatalban kialakításra kerül egy 3 fős járási kirendeltség, így 
nem kell Nagykátára utazni, várhatóan továbbra is minden hiva-
talos ügy helyben intézhető lesz. Sőt településünk kistérségi sze-
repét tovább erősíti, hogy a járási kirendeltség a szomszédos 
települések lakóinak ügyintézését is biztosítani fogja! 

- Hogyan érinti a hivatal dolgozóit? Veszélybe kerülhet-e a 
munkájuk? 

- Azon feladatokon dolgozók, akik a járáshoz lesznek csopor-
tosítva (2-3 dolgozó) áthelyezéssel kerülnek új munkahelyükre. 
Egyelőre elbocsátások nincsenek és jelenlegi információink 
alapján nem is várhatóak. 

- 2013 januárjától a város legnagyobb intézménye, az általá-
nos iskola állami kézbe kerül. Pedagógusként, egykori iskola-
igazgatóként hogyan éli meg, és hogyan értékeli ezt a felsőbb 
szintű döntést? 

- Sok még a bizonytalanság ezen a területen. Én személy sze-
rint nem örülök a központi irányításnak, de akik döntöttek, biztos 
tudják, hogy mit és miért csinálnak. Változásra, változtatásra 
szükség volt, hogy ennek milyen eredménye lesz, azt az oktatás 
területén csak évek múlva fogjuk látni. 

- Döntött-e már a testület a működtetést illetően? Felvállalja, 
vagy átadja azt is az államnak? 

- Az már eldőlt, hogy fenntartó nem maradhat az önkormány-
zat. A működtetés (fűtés, világítás, takarítás, fűnyírás, főzés stb.) 
maradhat a település felügyeletében, és saját forrásaiból kell 
megoldani. Október végéig kell dönteni a testületnek ebben a 
kérdésben. Addigra várható a végleges jogszabályok megjelené-
se is, illetve felállítanak egy intézményfenntartó központot, 
amellyel majd tárgyalni fogunk! Sok minden változhat még! 
Vizsgáljuk a pénzügyi lehetőségeket, keressük az érveket a mű-
ködtetés felvállalása mellé. 

- Mi lesz az iskolaépítésre felvett hitellel? Adott esetben azt is 
átvállalja az állam?  

- Nem hiszem, hogy a hitel átadható lenne. Az épület a telepü-
lésé, a mi gyermekeink használják, az Ő javukra épült. Ebben az 
évben a törlesztés nem okoz gondot. 2013-tól a bankok nem hite-
lezhetnek az önkormányzatoknak. Ez új helyzet lesz! Most készí-
tik a törvényi hátteret, ez a törvény fogja érinteni a mi hitelünk 
további sorsát is. 

- A közvéleményt leginkább a város pénzügyi, gazdasági 

helyzete foglalkoztatja. Az elhúzódó válság, a munkanélküliség 
sok embernek okoz megélhetési gondokat. A rászoruló emberek 
számára milyen segítséget tud nyújtani az önkormányzat? 

- A jövő évről nagyon kevés ismerettel rendelkezünk, de az 
már látható, hogy sokkal rosszabb anyagi helyzetben lesz telepü-
lésünk, mint bármikor korábban. A legnagyobb probléma a mun-
kanélküliség és az ebből következő elszegényedés. A szociális 
ügyek egy része a járásokhoz kerül. Önkormányzatunk ebben az 
évben sok millió Ft-ot fordít szociális támogatásokra. Néhány 
példa: ingyenes tankönyvek a rászorulóknak, ingyenes füzetcso-
mag minden tanulónak, ingyenes étkezők az óvodában, iskolában 
(450 gyermek), ingyenes tej és alma juttatás a gyerekeknek, több 
mint 500 család kap lakásfenntartási támogatást, 650 gyermek 
részesül rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, folyamato-
san foglakoztatunk szociális alapon közmunkásokat, és még le-
hetne sorolni a támogatásokat. Hogy jövőre milyen összeg áll 
erre a célra rendelkezésre, csak a költségvetés elfogadása után 
tudjuk megmondani, de várhatóan lényegesen kevesebb! 

- Ön már a 2012. januári beköszöntőjében előrevetítette, hogy 
– különösen gazdasági értelemben – nem lesz könnyű ez az év. 
Hogyan értékeli most az eddig eltelt időt? Tudják-e tartani a 
költségvetést? 

- Optimistán fogalmaztam az év elején. A gazdasági válság 
tovább mélyült, és érezteti hatását az élet minden területén. Ez 
évi költségvetésünk nincs veszélyben! A jelek alapján a 2013-as 
év sokkal-sokkal rosszabb lesz, mint az idei. Településünket sújt-
ja, hogy a központi támogatás kb. 1/3-ával csökken, a helyi adó-
bevétel döntő részét adó CG gyár a válság miatt negatív évet 
zárt, ezért 2013-ban szinte nem adózik. Nehéz lesz 2013! 

- Azt már megtanultuk, hogy egy ilyen kisváros, mint 
Tápiószele, önerőből nemigen tud fejleszteni, csak pályázati 
pénz segítségével adódhat mód a gyarapodásra. Tud-e eredmé-
nyes pályázatról beszámolni, illetve mik a kilátások a jövőre 
nézve? 

- Ez a kormányzat most kapkod a pályázatok területén. Eddig 
szinte semmilyen lehetőség sem volt. Most ígérik a pályázatok 
megnyitását. Mi elsősorban a csapadékvíz elvezetésére készü-
lünk a Kisfaluból, illetve a templom melletti részről. A fejleszté-
sek 2014-től nem önkormányzati, hanem megyei döntéseket igé-
nyelnek. Ez is új helyzet lesz! 

- A kedélyeket leginkább borzoló téma a CSATORNÁZÁS. 
Hol tart a beruházás, mik a legfrissebb információk? 

- A beruházás megkezdődött, szeptember 13-án az utolsó kivi-
telezői szerződést is aláírtuk. Már csak a kivitelezőn múlik, hogy 
mikor és hol kezdi meg a munkálatokat. 2 éve van az építés befe-
jezésére. November közepén a kisfalusi részen kezdődnek meg a 
munkák. Előtte lakossági fórumot szeretnénk tartani a kivitelező 
képviselőivel. Pontos időpontja még nincs. Értesíteni fogjuk a 
lakosokat. 

- Sokan még most is kételkednek a megvalósítást illetően. 
Egyesek szükségtelennek, mások túl drágának tartják. Valóban: 
sokakat hoz nehéz helyzetbe a több százezer forintos fizetési 
kötelezettség. Nekik mit tud mondani, számukra mi lehet a meg-
oldás? 

- Hogy drága-e? 2007-ben nem tűnt túl drágának, mára egy-
értelműen az. A lakossági önrész a beruházás alig több mint 15 
%-a. A 15 % nem sok, a 285 ezer Ft ellenben igen! 2008-tól 
hirdetjük, hogy részletekben, Fundamenta szerződéssel biztosítsa 
mindenki az önrészét. Sokan nem élnek a lehetőséggel. Mivel ez 
egy állami beruházás, ezért ebből senki nem maradhat ki. Az 
állam megtalálja a módját, hogy behajtsa az önrészt. Még most 
sem késő szerződést kötni! 

- Néhány „örökzöld” téma, amely úgymond az „utcán hever”. 
Lesz-e új gyógyszertár? Van-e előrelépés ebben a kérdésben? 

- Egyelőre nem lesz új gyógyszertár Tápiószelén. A céget, aki 
építtette az épületet, kivásárolta egy nagyobb, azt egy még na-
gyobb cég. Jelenleg nem tudnak mit kezdeni a helyzettel. Másfél 
év után most kezdtek tárgyalásokat, hogy hogyan lehetne hasz-
nosítani, nem kellene-e az önkormányzatnak? Hosszú tárgyalá-
soknak nézünk elébe. 
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- Mikor készül el a vasútállomásnál a P+R parkoló? Hogyan 
fog üzemelni? 

- A vasútállomás épületének felújítása befejeződött. A P+R 
parkolóra még csak az engedélyek vannak meg, kivitelező nincs. 
A vasútállomás önkormányzati üzemeltetése előnytelen lett vol-
na, ezért ezt nem támogatta a testület. 

- Augusztus 20-án elmaradt a tűzijáték és a már megszokott 
kulturális program. Ezt az időben közeli Város Napja esemény-
sorozat indokolta, vagy ez egy új koncepció, és a jövőben is így 
lesz? 

- Augusztus 20-át méltó módon ünnepeltük településünkön. A 
tűzijáték elmaradása anyagi megfontolásokból történt. A két 
egymáshoz közeli ünnepség anyagilag nem tartható. Elgondol-
kodtató, hogy melyik és milyen formában maradjon a későbbiek-
ben. 

- Végezetül egy személyes kérdés: Ön 13 éve szereplője a 
tápiószelei közéletnek. 7 és fél éve polgármesterként irányítja a 

települést. Mit tart a legnagyobb sikerének? Van-e, amit ma már 
átértékelne, másképp csinálna? 

- A számok azt mutatják, hogy gyorsan repülnek az évek. Ha 
választani kell a sok-sok elért eredményből, akkor én két dologra 
vagyok a legbüszkébb: a városi címünk megszerzésére és a felső 
tagozatos iskola felépítésére. Mindkettő hosszú távú előnyt jelent 
Tápiószelének! A legfontosabb, hogy nyugalmat és békességet 
teremtve Tápiószelét a Tápió-vidék meghatározó településévé 
tettük. Hogy mit csinálnék másképpen? Sok mindent, de a fontos 
kérdésekben ezt az irányt vinném, amit megtapasztalhattak a 
tápiószelei emberek az elmúlt években. A település vezetésében is 
igaz az, hogy amit megváltoztathatsz, azt előnyösen változtasd 
meg, amit nem változtathatsz meg, annak próbáld kihasználni az 
előnyeit. 

- Köszönjük a beszélgetést. 
Lejegyezte: Vállaji Ottóné 

Logopédiai és fejlesztő foglalkozások az iskolában 

A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája 
a tanulók eltérő képességeihez történő alkalmazkodás, a diffe-
renciált tanítás és tanulás megszervezése. Ez a szükséglet hívta 
életre a fejlesztő pedagógiai tevékenységet. A fejlesztő pedagó-
gusok olyan speciális felkészültséggel rendelkező szakemberek, 
akik korszerű gyógypedagógiai-pszichológiai ismeretek birtoká-
ban ismerik a fejlődés és a fejlesztés főbb elméleti koncepcióit, a 
személyiség és az értelmi fejlődés életkori és egyéni jellemzőit, a 
tanulási nehézségek pszichológiai és pedagógiai vizsgálati eljá-
rásait. Jártasak a megelőzés és fejlesztés gyakorlati formáinak 
alkalmazásában. 

Sajnos általánossá vált, hogy a fejlesztés szó negatív felhan-
got kap, mivel akit fejlesztenek – gondolják többen helytelenül -, 
annál a gyermeknél fejlődési rendellenességek, elmaradások 
vannak. Valójában a különbség csak abban rejlik, hogy milyen 
külső tényezők hátráltatják, illetve mozdítják elő a fejlődés me-
netét. 

Fontosnak tartjuk a megfelelő információáramlást a szülők és 
az iskola között. A fejlesztőpedagógus hidat képez a gyermek – 
pedagógus – szülő között. 

A hosszú távú tervünk az, hogy a szülők is megtanulják a 
foglalkozások alkalmával tapasztaltakat beépíteni a hétközna–
pokba, és ezért szeptember hónapban az érintettek külön szü-
lői értekezleten tájékoztatást és bemutatást kaptak ezekről a 
formákról. A heti egy-két foglalkozás a gyermekekkel útmuta-
tás, amelynek segítségével otthon tudják mélyíteni a tudást. Bí-
zunk abban, hogy a szülők szükség esetén megértik a fejlesztés 
jelentőségét. 

Fejlesztő pedagógia eltérő szakterületeket ölel fel a gyerme-
kek fejlettsége és életkora szerint. A speciális tanulási zavarok 
három gyakori formája a diszlexia, a diszgráfia és a 
diszkalkulia. Az iskolaérettségi vizsgálatokon mindhárom terü-
leten tesztelik az iskolába lépő óvodásokat. Ennek alapján nagy 
biztonsággal meg tudják állapítani, hogy az ötéves kisgyermek-
nél fenn áll-e a tanulási zavar veszélye, vagy csupán lassabb a 
fejlődés üteme. 

A diszgráfia, vagyis írászavar: egyrészt alig olvasható a gyer-
mek írása, görcsös, izzad a tenyere, látszik, hogy a kivitelezés is 
nagyon nehéz. Az igazi figyelemfelhívó jel, ha nem tart szóhatá-
rokat. Elkezd írni a sor elején, és a végén csak azért hagyja abba, 
mert nincs több papír. Nem érzi, hol a mondat vége és eleje, 
ezért mondat közben ír egy nagybetűt, mert tudja, hogy valami-
kor kell nagybetűt is írni. Bár megtanulják kiválóan, de alkal-
mazni nem tudják a nyelvtani szabályokat. A helyesírásuk na-

gyon gyenge: például a ragnál választják le a szó végét, ékezete-
ket véletlenszerűen tesznek, a magán- és mássalhangzók hosszú-
ságát hibásan jelölik, a hasonulásokat, a „másképp írjuk, más-
képp mondjuk” szabályt nem tudják alkalmazni a fonológiai 
feldolgozás zavara miatt. 

A diszlexia az olvasás, illetve az olvasott szöveg megértésé-
nek nehézsége. Általában a helyesírással is gond van ilyenkor. 

A diszkalkulia számolászavart jelent, ami részben összefügg 
a diszlexiával. A diszlexiás tanulóknak nagy gondot okoz a szö-
veges feladatok megértése, ami már első osztályban kiderül. 
Nem tudják, mi az összeadás, kivonás, vagy ezeket nem tudják 
kivitelezni. Gyakran fordítva írják a számokat, nagyon nehezen 
tájékozódnak térben, a helyi érték fogalma kialakulatlan. A geo-
metriával is gondjuk van, ha valamit el kell képzelni térben, és 
az átváltásokat is nagyon nehezen tanulják. 

A gyermekek 8-11 százalékát érinti valamelyik, vagy egy-
szerre több tanulási zavar. A diszlexia a leggyakoribb, de sajnos 
a tanulási zavarok általában együtt jelentkeznek. Sok tanuló na-
gyon magas intelligencia hányadosa ellenére mind a három terü-
leten érintett. A nagyon jó értelmi képességű gyermekek nap 
mint nap frusztrálódnak az iskolában, mert nem tudnak teljesíte-
ni. Ennek következménye, hogy súlyos önértékelési zavarokkal 
küzdenek, ha nem kapnak kellő segítséget. 

Sajnos a tanulási zavar nem szüntethető meg, alapjai nagyon 
nagy valószínűséggel már a születéskor megvoltak. Nem arról 
van szó, hogy „a szülő elrontott valamit”. A fejlesztő pedagógus 
segíthet, hogy megtanuljanak tanulni: fontos, hogy ki-ki megis-
merje a számára leginkább hatékony tanulási módszert, elsajátít-
son tantárgyanként különböző tanulási eljárásokat, amelyekkel 
az emlékezetbe vésés, az ismeretek felidézése, a felelés és dolgo-
zatírás eredményesebbé válik. 

Ebben a tanévben heti nyolc logopédiai tanóra megtartására 
sikerült „visszacsábítanunk” egy kedves volt kolléganőnket, 
Földvári Antalnét. Az óvodából Szabóné Récsi Erikát is meg-
nyertük: megbízással hat óra fejlesztő, rehabilitációs foglalko-
zást fog tartani. Két tanárunk - Horváthné Vágány Andrea, 
Babinyecz Terézia Éva és Bekech Melinda gyógypedagógus - is 
ezen a területen munkálkodik. 

 Pályázatok segítségével modern fejlesztőszobát alakítottunk 
ki. A tanulóbarát helyiségben csoportfoglalkozásokra is alkalmas 
padok, puffok, babzsák fotelok, tv-készülék, DVD lejátszó, vi-
deó magnó, polcok tele a leghasznosabb fejlesztő játékokkal, 
könyvek - melyeknek  tetemes részét, egy értékes sorozatot 
Hugyi Lászlónénak köszönünk – áll rendelkezésre. 

Lehetőségeink tehát adottak, reméljük az érintettek élni fog-
nak - a környékünkön ebben is kiemelkedő - optimális feltétele-
inkkel!  

Récsi Lászlóné 
igazgatóhelyettes 

„Az én emberem a gyerek a nagyszemű, nevető gyermek 
 akiben szűz minden, csírák, ezer erők rügyezve kelnek. 
Szeretem azt, aki akar, aki remény, aki ígéret.” 
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ÜNNEP  
A NYUGDÍJASKLUBBAN 

 
 „Csak az öreg, ki nem remél, 

Előre nem, csak visszanéz.” 
 

Szeptember 29-én a művelődési házban az idősek világ-
napja alkalmából ünnepi hangulatban gyűltek össze a meg-
hívottak és a klubtagok. A klub elnöke, Füléné Gyűrki Kis 
Éva és Kovács Ferenc polgármester időseket köszöntő 
szavai után Az „Életet az éveknek” Pest megyei szerveze-
tének képviseletében Wágner Árpádné, az általános iskola 
vezetősége nevében pedig Récsi Lászlóné üdvözölte az 
ünnepelteket. Ezt követően zenés irodalmi műsorban fog-
lalták össze a klub tagjai az előrehaladott életkor örömeit, 
nehézségeit. Gyulai Pál, Kányádi Sándor, Reményik Sán-
dor költeményei, Fritz Rieman Az öregedés művészetéről 
vallott gondolatai emelkedett hangulatot teremtettek, 
Kacsóh Pongrác, Richard Clayderman zenéje és az elma-
radhatatlan szép magyar nóták pedig kissé elandalították a 
hallgatóságot. Az énekkar egy melankolikus hangvételű 
dallal aratott nagy sikert. 
 
Az előadók Borsos Judit könyvtáros, Bajkó Árpádné, Bo-
ros István, Boros Istvánné, Bujáki Ferenc, Dobos Jánosné, 
Füléné Gyűrki Kiss Éva, Maksa Mátyásné, Moldován Mi-
hály, Paterica József, Sipos Jenő, Szatmári Imre, Terék 
István, Terékné Legény Erzsébet, Ultmann Jenőné klubta–
gok voltak. Nem titkolt szándékunk, hogy teret biztosít-
sunk a klub életében kultúránk megismerésének, befogadá-
sának, és örömteli az a tény, hogy egyre többen nyernek 
bátorságot a közvetítésére is. 
 
A klub elnöke és helyettese kedves szavakkal és szép aján-
dékkal köszöntötte a legidősebbeket. Az ünnepi ebéd elfo-
gyasztása után kellemes beszélgetéssel, Terék István köz-
kedvelt zenéjére tánccal, közös nótázással teltek az órák. 
Meg kell tanulnunk az önszeretetet mindenek szeretetére 
tágítani. Így alkotunk egy mindenki számára védelmet 
nyújtó közösséget. Ha ez vallásos formában történik, az a 
kései évek legszebb értékei közé tartozik. A jól sikerült 
öregség ajándék, de magunknak is tenni kell azért, hogy 
részünk legyen benne… 

 Szatmári Imréné    

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0044  azonosító számú, 
a Blaskovich János Általános Iskola referenciaintézménnyé 
válása, nyertes pályázatunk, április 01-jétől 2012. október 
30-ig tart intézményünkben. Az elnyert összeg 3 979 220 Ft. 
 
A nagykátai térségben a 19 általános iskola közül egyedüli 
előminősített referencia intézmény a miénk. Referencia terü-
letünk, a korszerűen felszerelt iskola adottságát kihasználva, 
a matematika tanítása interaktív eszközök segítségével az 5. 
évfolyamon. A pályázat keretén belül már május végén el-

kezdődött a vezetők továbbképzése, s a tantestület minden 
kötelező továbbképzést elvégzett. A sikeres megvalósítás, 
valamint minősítés megszerzése után ezen a területen is irá-
nyító szerepet vállalhat intézményünk a térségben. 
 
Köszönöm kollégáim innovatív, segítőkész munkáját. 

 
Kácsorné György Gabriella 

igazgató 

Szeretettel  
köszöntjük  

idős olvasóinkat!  
 

Áldottak az öregek barátai  
 

Áldott, aki megértéssel kísér  
és fogja reszkető kezünket,  

 
Áldott, aki tudja, hogy hallásunk  

nehezen kapja el már a szót,  
 

Áldott, aki nem csodálkozik,  
hogy sok mindent nem látunk  

és lassan jár nálunk az ész,  
 

Áldott, aki nem veszi észre,  
hogy ma megint kiömlött  

a kávé az asztalon,  
 

Áldott, aki mosolyogva áll meg,  
hogy elbeszélgessen velünk,  

 
Áldott, aki nem árulja el,  
hogy ma kétszer hallotta  
tőlünk ezt a történetet,  

 
Áldott, aki fel tudja idézni  
velünk a tegnap emlékeit,  

 
Áldott, akitől megtudjuk, hogy nekünk is jut még  

tisztelet, szeretet, hogy nem  
vagyunk azért még mi se egyedül,  

 
Áldott, aki segíti vinni öregségünk  

keresztjét, amely nékünk  
is oly nehéz,  

 
Áldott, aki szerető leleményességgel  

segíti ingadozó lépteinket  
a hazafelé vezető úton.  

Mécs László 

Tájékoztatás sikeres pályázatunkról 
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KULTÚRSAROK 
Yehudi Menuhin világhírű hegedű-

művész kezdeményezésére és javasla-
tára az UNESCO október 1-jét 1975-
ben a Zene Világnapjának nyilvání-
totta. Azóta ezen a napon a világ min-
den pontján különös figyelmet szentel-
nek annak a csodának, amit zenének 
neveznek. 

A zene az emberek legmélyebb ér-
zéseit és legszebb reményeit juttatja 
kifejezésre. Ahányan vagyunk, annyi 
féle zenét szeretünk, és talán nincs is 
olyan ember, akinek ne lenne fontos a 
zene. Kikapcsol, szórakoztat, meg-
nyugtat vagy éppen felfokozott érzelmi 
állapotba hoz, katarzist okoz. Összekö-
ti a világ népeit, mert olyan „nyelven” 
szólal meg, amelyet mindenki megért. 
A zene örök értékeket közvetít, és kö-
zösségteremtő ereje semmi mással nem 
helyettesíthető. 

Vajon a műértőkön kívül tudja-e a 
nagyközönség, ki is volt valójában az 
az ember, akit a Zenei Világnap 
„atyjának” nevezhetünk? 

YEHUDI MENUHIN 1916. április 
22-én született New Yorkban a mai 
Fehéroroszország területéről kivándo-
rolt zsidó családban. 4 évesen kezdett 
el hegedülni, 7 évesen adta első kon-
certjét a San Francisco–i Szimfoniku-
sokkal. 13 éves korában már Bruno 
Walter vezénylete alatt mutatkozott be 
Berlinben. 16 éves volt, amikor első 
lemezfelvétele is elkészült. A 2. világ-
háború alatt szövetségi katonák előtt 

lépett fel, a háború befejezése után 
pedig ő volt az első zsidó származású 
művész, aki Berlinben vendégszere-
pelt. 1962-ben létrehozta a Yehudi 
Menuhin Iskolát egy angol faluban. 
Nagy érdeklődéssel ismerkedett a kü-
lönböző népi kultúrákkal és számos 
fiatal művész pályáját egyengette. 
1965-ben a Brit Birodalmi Rendtől 
tiszteletbeli lovagi címet kapott.1985-
től brit állampolgár lett, és ettől kezdve 
kijárt neki a neve előtti „Sir” megszólí-
tás. 

Az EMI céggel kötött lemezszerző-
dése közel 70 évig tartott. Első felvé-
telét 13 évesen készítette, az utolsót 82 
évesen. Több mint 20 egyetem dísz-
doktorává avatták, 1992-ben pedig 
UNESCO nagykövet lett. Az emberek 
ugyanolyan fontosak voltak számára, 
mint a zene. Tőle származik az alábbi 
megfontolásra érdemes gondolat, 
amelynek magyar vonatkozása is van: 
„Szerencsém volt, a zenén keresztül 
megismerhettem más emberi lényeket. 
Hatott rám apám éneke a haszid kultú-
ra hagyományaiban gyökerező dalla-
maival. George Enescu is segített ne-
kem, ő vezetett be Magyarország és 
Románia hangjainak a világába. Osz-
szuk meg másokkal művészetünket, 
tájainkat, bánatunkat és örömünket, 
tágítsuk ki látóhatárunkat…” 

Ezt igyekeztem tenni én is, bízva az 
Ön érdeklődésében, kedves Olvasó. 

Vállaji Ottóné 

TÁPIÓSZELE is csatlakozott 
ahhoz a szép kezdeményezéshez, 
hogy a ZENE VILÁGNAPJÁN mi-
nél több alkalommal, minél több he-
lyen hangozzék fel a zene, az ének-
szó. Több évtizedes hagyományt 
folytatott az általános iskola alsó és 
felső tagozata, amikor osztályonként 
előadott dalokkal, dalos játékokkal 
vagy több száz tanuló együttesével 
ünnepeltek. Felemelő élmény a kö-
zös éneklés mind a résztvevőknek, 
mind a hallgatóságnak. 

„A hangszer a kevesek, a ki-
váltságosok dolga. Az emberi hang 
mindenkinek hozzáférhető, ingyenes 
és mégis a legszebb hang-
szer.”  (Kodály Zoltán) 

A nyugdíjasklub október 1-jei 
összejövetelét a zene ünneplésének 
szentelte. Abból az alkalomból, hogy 
december 16-án lesz Kodály Zoltán 
születésének 130. évfordulója, elő-
adás hangzott el életéről, szerepéről 
hazánk és a világ zenetörténetében, a 
zeneoktatásban. Művei közül az Esti 
dal meghallgatása és A csitári he-
gyek alatt közös éneklése igazi ünne-
pi hangulatot teremtett.  

 
Szatmári Imréné 

Nekrológ 
Csendben, szerényen örökre távozott Balogh Misi bácsi, úgy, ahogyan élt a Sport utcai kicsi házában. Egy 

évvel ezelőtt még nyilvánvaló, alattomos betegségén felülkerekedve vállalta az utazás fáradalmait, hogy – mint 
minden évben – részt vegyen Szegeden az alsóvárosi templom búcsúján. Élete során számos honi és külföldi za-
rándokhelyet felkeresett, hogy a búcsú jelentőségét átélve, hitében és lélekben megerősödve térjen vissza meg-
szokott környezetébe. Számos alkalommal útitársai lehettünk, és ámulattal hallgattuk beszámolóit korábbi élmé-
nyeiről. 

Számára a legnagyobb boldogságot, élete értelmét jelentette az oltár körüli szolgálat. Nemcsak segítője, de 
igaz barátja és támasza volt Vöő Ferenc esperes úrnak. 

Szeptember 22-én a római katolikus templomban szokott helyén néhány szál fehér kardvirág tudatta ve-
lünk, hogy ne várjuk Balogh Mihályt az orgonahangversenyre. Pedig biztosan ott ült volna az alkalomhoz méltó 
megilletődöttséggel, ha Teremtője haza nem szólítja. Mert mindenütt tisztelettel megjelent, ahová meghívták és 
szellemi értékeket remélhetett. 

Kedves Misi bácsi! Szeretettel őrizzük emlékedet, akik ismertünk. Tudom, hogy karácsonykor a szentély-
ben illatozó fenyők között – amelyek felállításán annyi éven át fáradoztál, amíg erővel bírtad - velünk együtt ün-
nepeled az Üdvözítő születését.  

Szatmári Imréné  
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LEGKEDVESEBB MÚZEUMI TÁR-
GYAIM: ismét NAGY RAJZOLÁS a 

múzeumban! 
Október 13-án, szombaton 14 órától 

17 óráig várjuk a múzeumba a rajzolni 
szerető diákokat, felnőtteket. 

A Blaskovich Múzeum kerti pavilon-
ját, a filagóriát lehet telerajzolni a leg-
kedvesebb múzeum tárgyakkal. Az 
alkotásokat díjazni is fogjuk. A ren-
dezvény ingyenes, a program az NKA 
támogatásával valósul meg. 
 
MÚZEUMOK ÉS KÖZÖNSÉGÜK - 
IRODALMI TALÁLKOZÓ KUBIK 

ANNA SZÍNMŰVÉSSZEL 
„Jön az erdő s a rét velem…” 

/Sinka István/       
Szeretettel várjuk irodalomkedvelő 
barátainkat a Blaskovich Múzeumba 
2012. október 21-én, vasárnap 16 órá-
ra. Vendégünk lesz Kubik An-
na Kossuth-és Jászai Mari-díjas, Érde-
mes művész, „az igaz és becsületes 
szavak” szolgálatosa, a Magyar Örök-

ség Díj birtokosa. Mesél nekünk hiva-
tásról, hitről, hazáról, családról, ked-
ves költőink műveinek hiteles tolmá-
csolásával, tiszta, szép beszédével.  
Töltsük együtt ezt a délutánt a 
Blaskovich Múzeum Baráti Körében! 
Rendezvényünk ingyenes, az NKA 
támogatásával valósul meg. 
 

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS 
2012. november 9-én, pénteken 16,30-
tól A Blaskovichok világa címmel tart 
előadást Gócsáné Móró Csilla múze-
umigazgató, doktorandusz, PhD hall-
gató a múzeumban, abból az alaklom-
ból, hogy az ebeczki Blaskovichok 300 
éve kaptak nemességet, 100 éve köl-
töztek Tápiószelére. Rendezvényünk 
ingyenes, az NKA támogatásával va-
lósul meg. 
 

KREATÍV MŰHELY  
A MÚZEUMBAN 

Október 27-én, szombaton 14,30-tól 
várja Pestiné Nagy Judit múzeumpeda-

gógus a múzeumba azokat az első és 
második osztályos gyerekeket, akik a 
szabadidő eltöltésének ezt a kreatív 
tevékenységgel, beszélgetéssel, játék-
kal egybekötött formáját választják. 
Részvételi díj 600 Ft, kísérő felnőttnek 
ingyenes. 

KEREKEDJ FEL!  
Ismét jeles elismerés érte a tápiószelei 
Blaskovich Múzeumot azzal, hogy 
beválasztották azon 20 magyar műem-
lék közé, amit a Kulturális Örökség 
Hivatal és a MOL közös örökségpro-
jektjében népszerűsít. Két- és négyke-
rekes látogatásra invitálják bizonyos 
MOL kutaknál az embereket. A mű-
emlékeket QR kóddal látják el, így 
ezek az okos telefonok segítségével 
könnyebben megtalálhatók. Egy tájé-
koztató füzetbe a látogatásokat a hely-
színeken megkapott matrica beragasz-
tásával igazolhatják, a matricagyűjtést 
a KÖH jutalmazza. Erről az akcióról 
bővebben a www.kerekedjfel.hu hon-
lapon tudhatnak meg az érdeklődők.  

RENDEZVÉNYEK A MÚZEUMOK  
ŐSZI FESZTÁVÁLJA ALKALMÁBÓL  

A Növényvilág Megőrzésének 2010-ben 
felülvizsgált Világstratégiája értelmében 
2020-ig a veszélyeztetett fajok legalább 
75%-át élőhelyen kívül kell megőrizni. 
Ezért vált szükségessé az ún. Pannon Mag-
bank létrehozása Magyarországon, amit a 
nagy múltú mezőgazdasági génbank, a 
Növényi Diverzitás Központ jelenlegi funk-
cióinak kiterjesztésével hoztunk létre 
Tápiószelén az Európai Unió LIFE+ 
Biodiverzitás alapja és a Vidékfejlesztési 
Minisztérium támogatásával. A mezőgaz-
dasági és vadonélő növényeket együttesen 
megőrző génbank megalapítása egyedülálló 
és követendő példa a világ számára. A 
2010-től 2014. év végéig tartó projekt 
mindeközben gyerekek, érdeklődők számára 
vezetéseket, foglalkozásokat is kínál az inté-
zet területén környezetünk változatosságá-
nak megőrzése érdekében. 
Az Európai Bizottság elégedettségét 
fejezte ki a projekt előrehaladásával 
kapcsolatban. Az előrehaladás ponto-
san mit jelent? 
A projekt első kilenc hónapja jórészt 
azzal telt, hogy minden résztvevő intéz-
ménynél kialakuljon a projektmenedzs-
ment. 
A második időszakot nevezhetjük a 
tényleges „létrehozás időszakának”, 

amelynek során partnerintézményünk, 
az MTA Ökológiai Kutatóközpont Öko-
lógiai és Botanikai Intézet (MTA ÖK 
ÖBI) a maggyűjtési stratégiában felvá-
zolta pl. a növényfajok begyűjtésének 
ütemezését. A gyűjtők munkáját segítő 
maggyűjtési kézikönyv elkészülte után 
megkezdődhetett a projektben vállalt 
800 faj tényleges gyűjtése is. Szintén 
elindult a visszatelepítési mintaprojekt, 
aminek keretében a Fülöpháza közelé-
ben lévő Natura 2000-es területen egy 
egykori homokpusztagyep helyreállítá-
sa a cél.  
Mindeközben intézményünknél besze-
reztük a szükséges laboreszközöket (pl. 
sztereomikroszkópot, pneumamatikus 
magtisztító készüléket, csíráztató asz-
talt), illetve elkészült egy aktív és egy 
bázistároló, valamint egy szárítókamra 
is. A szép és korszerű laborépület építé-
si munkálatait követően elindult a mag-
minták tisztítása, csíráztatása, szárítása 
és tárolóba helyezése. 
Mi az, amivel személy szerint különö-
sen elégedett? 
Nagyon örülök, mostanra jól  szerve-
zetten működik a maggyűjtés, és kezd 
egyre jobb kapcsolatunk lenni a gyűj-
tőkkel. Azt hiszem, hogy a pozitív vál-

tozást jól jelzi az év elején gyűjtőknek 
szervezett képzésünk, amely nagyon 
sikeresnek bizonyult: csak 2012-ben 
annyi faj begyűjtésére vállalkoztak a 
résztvevők, amit a projekt teljes 5 éves 
időtartamára vállaltunk. Örömünkre 
szolgálna, hogyha a környékről is egyre 
többen vállalkoznának tételek begyűjté-
sére, hiszen mindenki számára nyitva 
áll a lehetőség, aki némi ismerettel ren-
delkezik a botanika területén. 
A projekt honlapja is EU-dicséretet 
kapott. Ez azért is fontos, mert a LIFE+ 
programok egyik kiemelt célja a szak-
mabelieken kívül a döntéshozók és az 
érdeklődők tájékoztatása.  
Igen, igyekszünk minden felkérésnek, 
meghívásnak eleget tenni, kiállításokra, 
expókra járunk, képzéseket szervezünk. 
A www.pannonmagbank.hu oldalon, 
illetve a NÖDIK-Facebook oldalon is 
igyekszünk színes és naprakész tájé-
koztatást nyújtani a munkánkról. 
Kiket igyekszik megszólítani a PMB 
már említett „Magtól-Magig” című 
kiállítása? 
Reményeink szerint a kiállításban min-
den korosztály kedvét lelheti majd. A 
kisebb gyerekek számára külön 
„játszósarkot” rendeztünk be, ahol kira-

A tápiószelei Pannon Magbank EU Life+ projekt eddigi eredményei 
Beszélgetés Peti Erzsébet projektvezetővel 
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kók, kocka- és memóriajátékok, foglalkoztató lapok közül 
válogathatnak. A szakmai és tudományos igényeket egy kü-
lön teremben megtekinthető magreferencia-gyűjtemény elé-
gítheti ki. 
Miben nyújt majd különleges élményt és tudást a kiállítás a 
témában? 
A kiállítás tejes mértékben interaktív, vagyis mindent kézbe 
lehet venni és ki lehet próbálni. Ahogy a címe is mutatja, a 
teljes növényi életciklust követjük nyomon. Minden nagyobb 
állomást egy-egy játék egészít ki, ahol az érdeklődő kockák-
ból, korongokon illesztheti össze egy adott növény részeit, 

vagy éppen egy óriás memóriajátékban teheti próbára emlé-
kezőtehetségét a különböző termésekkel kapcsolatban.  
A kiállítás állandó jelleggel üzemel, előzetes bejelentkezést 
követően, szakvezetéssel ingyenesen látogatható, sőt akár 
óvodai, iskolai foglalkozások tartására is lehetőséget biztosí-
tunk. 
A programmal és a kiállítással kapcsolatban érdeklődni lehet 
Peti Erzsébet programvezetőnél, a pannonmagbank@rcat.hu 
e-mail címen, vagy az 53/380-070-es telefonszámon. 
 
További információk: wwww.pannonmagbank.hu 

A 2012-es esztendő sok változást 
hozott az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
életében. A fő kellék, a jól működő gép-
jármű fecskendő ma már nem elég. A 
káresetekhez kivonuló személyeknek 
rendelkezniük kell a 40 órás alapkikép-
zésről szóló bizonyítvánnyal és alkal-
massági orvosi okmánnyal. Bevizsgált 
szerekkel vonulhat az egység egy-egy 
káresethez, amelyeknek költsége is van. 
Ezekkel a feltételekkel csaknem 90%-ban 
rendelkezik a helyi ÖTE.  

A legfájóbb, hogy csak felsőbb 
szerv vezénylésére vonulhatunk a kár-

esetekhez. Elnézést kérünk azoktól a 
személyektől, akik sérelmezik, hogy a 
helyi ÖTE nincs jelen a káresetnél. A 
fentiekből megértik a távolmaradásaink 
okát.  

Nincs szégyenkeznivalója az 
ÖTÉ-nek, ugyanis az elmúlt 4 esztendő-
ben az átlag kivonulásaink száma 20 fölé 
emelkedett. 2012. szeptember 1-jéig 38 
regisztrált vonulása van a helyi ÖTÉ-
nek, ebből négy esetben idegen helyen 5-
ös kiemelt káresetnél dolgoztak a 
tápiószelei tűzoltó kollégák. Munkáink 
elvégzése mellett szerény formában 

megemlékeztünk szeptember 11-én az 
elődeink emlékére épült parkunkban a 
NEW YORK-i terrortámadásoknál el-
esett bajtársainkról is.  

Tisztelettel megköszönjük Vona 
Ferenc képviselő úrnak, hogy a kárese-
teknél dolgozó tűzoltó bajtársainknak 
szódavizet biztosít szomjuk oltására. 

Kérjük Tápiószele lakosságát, 
vegyék figyelembe a tűzgyújtási tilalmi 
intézkedéseket, és annak a szellemében 
járjanak el.  

                              Kasza Sándor 
ÖTE tiszteletbeli elnöke 

Az Alcsíki-medence déli részén, a 
Csomád és a Dél-Hargita vulkanikus 
hegység ölelésében fekszik Tusnád, 
Újtusnád és Verebes alkotta község, 
amelynek határában széles ártéren ka-
nyarog az Olt folyó. A község határa 
már régóta lakott terület volt, amit a 
régészeti leletek is bizonyítanak: obszi-
diánból pattintott áldozati kőkés, csi-
szolt vésők, kőbalták és nyílhegyek. A 
tusnádi Vártetőn található Erdély leg-
nagyobb vaskori vára.  

1567-es adóösszeírásban Twsnád 
néven 41 kapuval szerepel. 1690-ben a 
Mitácson át betörő Thököly Imre serege 
feldúlja a községet, Tusnádon 39 ház 
égett le. Verebesen csak öt ház maradt 
meg.  

1822. szeptember 11-én nagy tűzvész 
pusztított Tusnádon, a falu nagy része 
leégett. A károsultak egy része, 43 csa-
lád áttelepült Oltelvére, a Mitács patak 
mellé, megalapítva Újtusnádot.  A köz-
ség határában, az Olt völgyében feltörő 
ásványvízforrások mentén 1842-ben 
létesült az Erdély gyöngyeként is emle-
getett Tusnádfürdő. 

1849. július 29-30-án Gál Sándor ez-
redes három zászlóajnyi gyalogsága a 
Tusnádi-szorosban, Alvég sziklájánál 
három ágyúval vette fel a küzdelmet az 
osztrák és a cári csapatok ellen. Két 
napra rá augusztus elsején Tuzson Já-
nos őrnagy Nyergestetőről visszavonu-
ló katonái Szénásmezőn és Tusnád tö-
vén próbálták meg a lehetetlent. Itt jött 
létre egy emlékhely, ahol rengeteg kop-
jafa és kereszt áll. Tápiószele és 
Újtusnád közösen állított keresztfát 
Széchenyi István idézettel. 

A község legrégebbi temploma Vere-
besen van, a XV-XVI. század fordulóján 
épült. Tusnád neobarokk templomát 

1802-ben kezdték építeni egy korábbi 
kápolna romjain. Újtusnádon 1880-ban 
szentelték fel a templomot. 

Az 1992-es népszámláláskor Tusnád-
nak 907, Újtusnádnak 1019, Verebesnek 
223, zömében katolikus lakója volt.  

A fiatal vulkanikus hegység lábánál 
található települések határa rendkívül 
gazdag ásványvizekben. Újtusnádon 
palackozzák a Tusnád ásványvizet.  

Az Olt széles árterén képződött tő-
zegtelepeken és a teraszokon 8 termé-
szetvédelmi terület van, ahol ritka jég-
korszaki növények találnak megfelelő 
életkörülményeket. Tusnád a térség 
egyetlen olyan települése, amelynek 
régi pecsétjében a nap, a hold és a csil-
lag is szerepel.  

Valamikor vasbányájáról is híres 
Verebesen készültek a vidék legszebb 
díszített kelengyés ládái.  

Rafain Endre    
Tusnád Község Polgármestere 

 
Rafain Endre Tusnád Község Polgár-

mestere 1966. március 28-án született 
Tusnádfaluban. Itt kezdte tanulmánya-
it, majd a középiskolát a csíkszeredai 
Kájoni János Iskolaközpontban folytat-
ta, ahol a villanyszerelő szakmát sajátí-
totta el, későbbiekben az erdészet terü-
letén szakosodott Brassóban.  

A rendszerváltáskor alapító tagja a 
helyi érdekvédelmi szervezetnek. 2000-
2004 között a polgármesteri testület 
tanácsosaként vállal szerepet és 2004-
ben a helyi választásokon indul a pol-
gármesteri székért. Jelenleg a harmadik 
mandátumát igazolták vissza a tusnádi-
ak. Feleségével két leány gyemeket 
nevelnek. Vallása római katolikus. 

Programja: Tusnád fejlesztése, az 
elkezdett munkálatok folytatása, mint 

például a csatornázás, aszfaltozás, a 
kultúrotthonok teljes felújítása.  

Nagyon fontos számára, hogy szoro-
sabbra fűzzük a tápiószeleiekkel a ba-
rátságot. A következőket nyilatkozta: 
”Mikor elkezdődött ez a kapcsolat az 
újtusnádiak és tápiószeleiek között, mi, 
a község vezetői, nem is tudtunk róla. 
Egy évvel később, mikor Erdélybe láto-
gattak az anyaországiak, megismerhet-
tem személyesen is a családokat és a 
vezetőiket: Kovács Ferenc polgármes-
tert és Magyariné Magdikát, a csoport 
vezetőjét. Nagyon jó benyomást tettek 
rám és mindenkire, akikkel kapcsolatba 
kerültek. Jó volt összebarátkozni velük, 
keresztfát állítani közösen 
Nyergestetőn. Azt gondoltam, hogy 
érdemes folytatni. Így létre jött a hiva-
talos testvértelepülési szerződés aláírá-
sa.  

Többször ellátogattunk településük-
re és nagy megtiszteltetés volt szá-
munkra, hogy jelen lehettünk egy fon-
tos eseményen – a várossá avatáson -, 
az is megtiszteltetés volt, hogy az idén 
a Tusnádi Napokon a szeleiek is jelen 
voltak. Remélem, hogy a tápiószeleiek 
és a város vezetői is, illetve Magdika, 
aki a kapcsolattartónk és a közös prog-
ramok szervezője, a továbbiakban is 
dolgozni fognak azon, hogy a két tele-
pülés közötti barátság erősödjön, minél 
több lakos, minél több diák megismer-
hesse a testvértelepülést, mindkét ol-
dalról.” 

A következő hónapokban foly-
tatjuk Újtusnád környékén levő neveze-
tességek megismertetését.  

Újtusnádiak és Tápiószeleiek 
Baráti Társasága 

 

Köszönet a helyi tűzoltóknak 

Borvizek hazája 
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AZ ÚJTUSNÁDIAK ÉS TÁPIÓSZELEIEK BARÁTI TÁRSASÁG HÍREI 

Nemzet Kenyere 
Tápiószelei Református Egyház, az 

Újtusnádiak és Tápiószeleiek Baráti 
Társasága, a szelei Palánta Bábmisszió 
és a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
Gyergyószentmiklósi Otthon gyerme-
kei közösen vittek búzát a Nemzet Ke-
nyeréhez. A búza gyűjtését 
Tápióbicskén szervezték meg, ahol 
Tápió vidék 13 településétől több tonna 
gabona gyűlt össze augusztus 29-én. A 
református egyház hitoktatói és hitta-
nos gyermekei, illetve a palántás csapat 
színvonalas, ehhez az alkalomhoz illő 
műsort is adtak. A szervezők és a kö-
zönség nagy tapssal jutalmazta őket. 

Köszönet azoknak a jószívű embe-
reknek, akik hozzájárultak adományuk-
kal ehhez a gyűjtéshez: Tóth János, 
Zakar József, Kiss Pál, Bozóki Istvánné, 
Roszik Péter. 

A híradásokból tudjuk, hogy 25 
tonna búza gyűlt össze a történelmi 
Magyarország területéről, hogy rászo-
rult családok részesüljenek a Pécsett 
sütött cipók árából, illetve az erdélyi 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány kb. 3000 
gyermekének fél évig biztosítva legyen 
a kenyér. 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy a 
tápiószelei polgárok is részesei lehettek 
ennek az összefogásnak, és megtapasz-
talhattuk, hogy ha többen vagyunk, 
akkor erősebbek vagyunk. 

Ezzel kapcsolatban lehet bővebben 
olvasni és képeket megtekinteni a 
www.tapiokultura.hu oldalon. 

Tábor határok nélkül 
Ez volt a neve annak a tábornak, 

ahol erdélyi és szelei nehéz sorsú csalá-
dok gyermekei ismerkedtek egymással, 
kirándultak és kézműves foglalkozáso-

kon vettek részt együtt. 
Több mint 50 gyerek és fiatal része-

sült abból a sok jóból, amit az összefo-
gás és szeretet eredményezett. Köszö-
net mindenkinek: 
•akik elszállásolták az erdélyi gye-

rekeket, 
•akik az anyagokat és tudásukat 

adták naponta a kézműves foglalkozá-
sokhoz, 
•akik helyt adtak a főzéshez és ét-

kezéshez, 
•akik mindennap sütöttek és főztek 

több féle ebédet és uzsonnát, akik egy 
szuper csapatot alkottak (főszakács és 
segédje, konyhalányok, örökös tűzmes-
ter és mindenes), 
•akik a reggelit készítették, 
•akik Tápiószentmártonba a Kin-

csem Parkba és Cegléden a Termálfür-
dőbe ingyenes belépőjegyeket és ebédet 
biztosítottak, 
•akik minden nap imádkoztak ér-

tünk. 
De mindez nem valósulhatott volna 

meg, ha annyi jó szívű ember nem állt 
volna ez ügy mellé és adományaikkal 
nem támogattak volna a kivitelezésben 
(a település vezetőitől-a református 
egyház vezetőin át, a mindennapi ke-
nyerünket adó vállalkozón keresztül 
egészen a nagyon alacsony nyugdíjjal 
rendelkező néniig). 

Isten áldása legyen ezeken a jó szán-
dékú embereken és, ahogy Erdélyben 
szokás mondani: 

„Az Isten fizesse meg!” 

Erdélyi látogatás 
Augusztus végén ellátogattunk Er-

délybe és részt vettünk a Nagytusnád 
és Újtusnád által szervezett Községi 
Napokon. A két napos kulturális prog-

ramok mellett megválasztották „2012 
Tusnád legjobb kuktáját” a főzőver-
seny keretén belül. 

A mi társaságunk együtt főzött az 
Újtusnádi Színjátszó Egyesülettel és III. 
helyezést értük el. Nagyon örültek a 
vendéglátóink, hogy 24 fő képviselte 
Tápiószelét az említett rendezvényen. 

Remélik, hogy a jövőben is vendé-
gül láthatnak szeleieket. 

Harmadik Város Nap 
Településünk vezetőinek jóváha-

gyásával, baráti társaságunk megszer-
vezte a Város Nap alkalmából az I. Há-
zi sütemény versenyt, ahol 14 jelentke-
ző vett részt. Köszönjük nekik és gratu-
lálunk az ügyességükhöz és 
„bátorságukhoz”. 

Felhívás 
Az idén  advent első vasárnapján 

látogatnak Tápiószelére az újtusnádiak. 
3-4 napot fognak itt tölteni. Ez alatt az 
idő alatt szeretnék magukat megismer-
tetni városunk lakóival. A meglepetésü-
ket a novemberi újság fogja hírül adni. 
Kérjük Tápiószele azon lakosait, akik 
szeretnének pár napra elszállásolni 
erdélyieket, jelentkezzenek november 
10-ig e-mail-ben, telefonon vagy szemé-
lyesen. Az erdélyi vendégek között 
lesznek családok, egyedülálló felnőttek, 
illetve 14-20 év közötti diákok. 

           Ha egymást befogadjuk és 
megismerjük, jobban összebarátko-
zunk, összetartozunk. 

Jelentkezni lehet: Káplár 
Sándornénál - Jucó néninél - Napkelet 
út 12., 06 53-381-300. 

 
Magyariné Birta Magdolna 

birtamagdi@citromail.hu 
06 30 926 3713 

A Vidékfejlesztési Minisztérium, 
mint az Európai Mezőgazdasági Vidék-
fejlesztési Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló vidékfejlesztési program 
Irányító Hatósága, országosan egyedüli-
ként, 2012. szeptember 20-i határozatá-
val hivatalosan is elismerte a HAJT-A 
Csapat Egyesület, mint LEADER Helyi 
Akciócsoport illetékességi területének 
bővítését. A területhez ezentúl 26 tele-
pülés tartozik, népessége 82 ezer fő. Az 
akciócsoportunk területe az alábbi tele-
pülésekkel bővült: Bénye, Gomba, Ká-
va, Mende, Monor, Monorierdő, Nyár-
egyháza, Péteri, Pilis, Sülysáp, 
Tápiószecső és Úri.  

Örvendetes hír, hogy Pest megye 

helyi akciócsoportjainak egyedüli képvi-
seletében a HAJT-A Csapat Egyesület 
munkaszervezeti vezetőjét, Faragó Júliát 
kérte fel Pest Megye Önkormányzatának 
Közgyűlése, a 2014-2020-as végrehajtá-
si időszak előkészítésére létrehozott 
szakértői csoportjába, a vidékfejlesztési 
szakterület képviselőjeként. A szakértői 
csoport tagjai egy-egy specifikus szakte-
rületet képviselve a megyei koncepció 
tematikus anyagait, valamint Pest megye 
területfejlesztési koncepcióját készítik 
el.  

2012. júliusában Búsi Lajos helyettes 
államtitkár úr, az Irányító Hatóság veze-
tője, Faragó Júliát, egyesületünk munka-
szervezet vezetőjét kérte fel az Országos 

Döntéselőkészítő Bizottság állandó sza-
vazati joggal rendelkező tagjává. 

Tisztelt Ügyfeleink! 
Ismét felhívjuk szíves figyelmüket 

arra, hogy az ÚMVP III. tengely négy 
jogcíméhez (Vidéki örökség, Falumeg-
újítás és fejlesztés, Mikrovállalkozás, 
Turisztika), valamint az ÚMVP IV. ten-
gely LEADER fejezetéhez kapcsolódó 
kifizetési kérelmek benyújtási ideje: 
2012. augusztus 1. – december 31. 

 
A kifizetési kérelmekhez kapcsolódó 

aktuális közlemények a 
www.mvh.gov.hu vagy a http://
www.hajtacsapat.hu/dokumentumtar.html 
honlapról letölthetőek a közlemények-

A HAJT-A Csapat Egyesület októberi hírei 
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Faragó Júlia 

HAJT-A Csapat Egyesület     
munkaszervezet vezető 

 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. 

Követ hajított a nyílt utcán egy férfire az 
a tápiószelei lakos, aki egy korábbi, vélt 
tartozás kívánt rendezni. 
A férfi elmondása szerint egy korábbi 

pénztartozást kívánt behajtani a sértetten, a tartozás tényét azon-
ban később sem tudta igazolni. Az elkövető reggel óta figyelte a 
férfit és testvérét, ezért bejelentést tettek a rendőrségen. Amikor 
házukat elhagyták, a férfi útközben bevárta a kerékpárral közleke-
dő testvéreket, majd egy kb. 20 cm-es követ hajított a sértettre. A 
sértett kerékpárjával a földre zuhant a karját ért ütéstől. Az elköve-
tő ezután a követ ismét felvéve a férfi kerékpárját is megrongálta. 
A járőr, helyszínre érkezésekor felszólította az elkövetőt cselek-
ményének abbahagyására, majd testi kényszert alkalmazva, meg-
akadályozta a férfit további támadás elkövetésében, ellene súlyos 
testi sértés bűntett kísérlete miatt folyik az eljárás.  

                                               Nagykáta Rk. 

VIRÁG, MÉCSES  
és KOSZORÚ 

 
is kapható már a Csiga-Biga Turiban!  

 
Falusiné Szabó Anita 

Tápiószele, Temető út 24. 
 

Nyitva: H-P 8-17-ig 
Szo 8-15-ig 

Tel.: 06 70 314 4158 

Tápiószelén okleveles GYÓGYPEDIKŰRÖS  
szolgáltatásaimat megkezdem. 

Cukorbetegek pedikűrözése speciális eszközzel 
Benőtt köröm kiszedése, gyerekeknek is 
Tyúkszem eltávolítás 
Bőrkeményedések leszedése 
Megvastagodott köröm rendbe hozása 
Gombás körömre tanácsadás 
A hagyományos pedikűrt és a reflex talpmasszázst 

 is folytatom. 
Várok minden régi és új férfi és női vendéget szeretettel! 

Bejelentkezés: 06 30 367 00 46, 06 53 380 654  
Bozsikné Julika 

Sérelmek a pszichiátrián 
 
Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai 
kezelése során visszaélést követtek el, illetve ha tudomása 
van ilyen esetről (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, 
bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.), írja meg panaszát 
a következő címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot. 
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rend-
ellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, 
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosz-
szabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában. 

 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 

 
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384 
E-mail: info@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk!" 

ben szereplő kifizetési kérelem forma-
nyomtatványokkal együtt. 

Figyelem! 
A Magyar Közlöny 129. számában 

megjelent a Falumegújításra és – fejlesz-
tésre, továbbá a  Vidéki örökség megőr-
zésére vonatkozó jogcímrendeletek 
(http://www.magyarkozlony.hu/) 

 

102/2012. (X. 1.) VM rendelet 
Az Európai Mezőgazdasági Vidék-

fejlesztési Alapból a falumegújításra 
és - fejlesztésre LEADER Helyi Ak-

ciócsoportok közreműködésével 2012-
tõl igénybe vehető támogatások részletes 
feltételeiről 

103/2012. (X. 1.) VM rendelet 
Az Európai Mezőgazdasági Vidék-

fejlesztési Alapból a vidéki örökség 
megőrzéséhez LEADER Helyi Ak-

ciócsoportok közreműködésével 2012-
tõl igénybe vehető támogatások részletes 
feltételeiről 

Munkaszervezetünk munkatársai 
várják kedves ügyfeleink kérdéseit, ész-
revételeit. 

 

A HAJT-A Csapat Egyesület Munkaszervezetének 
ügyfélfogadási rendje: 

 
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° 

 

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

Juhász Gyula 
Augusztus hónapban elhunytak 
Falusi Tóth Ferenc élt: 78 évet 
Szeptember hónapban elhunytak 
Balogh Mihály élt: 78 évet 
özv. Koncsik Károlyné szül.: Dudás Julianna élt: 74 évet 
Molnár Jánosné szül.: Guth Anna élt: 67 évet 
Szabó Sándor élt: 72 évet 
Szántai Istvánné szül.: Szobotka Nagy Mária élt: 71 évet 
Turóczi Ferencné szül.: Lévai Zsuzsanna élt: 63 évet 
özv. Varga Sándor élt: 93 évet 

Emléküket megőrizzük! 

ELADÓ 
Tápiószele város belterületén Vörösmarty utcában építési 

telek eladó. 4859 m2 egyben irányár: 1.350.000 Ft, de lehet 
megosztva is, négyfelé, egy személy 337 négyszögöl. 

Érdeklődni: 06 1 210 0598; 06 20 968 0089 

GÓLYAHÍR 
„Azért mert szerettek, jöttem e világra, 

S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.” 
 
Augusztus hónapban születtek: 
Bán Vanda Bán Erika leánya 
Farkas Bence  Marosvári Bernadett és 
 Farkas Ernő fia 
Juhász István Dávid  Varró Bernadett és 
 Juhász István fia 
Molnár Zalán Kiss Andrea és 
 Molnár Zalán fia 
Sóspataki Levente Sédtői Marianna és 
 Sóspataki József fia 
 
Szeptember hónapban születtek: 
Bódi Szabolcs Marticsek Tímea és 
 Bódi Tibor fia 
Dabis Dániel Juhász Mónika és 
 Dabis Kornél fia 
Fleischmann Áron György Hortobágyi Zita és 
 Fleischmann György fia 
Raffael Roxána Pamela Marczali Gabriella és 
 Raffael János leánya 
 

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

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett 
Feleségem, Édesanyánk, Nagymamánk: Turóczi Ferencné, 
született Lévai Zsuzsanna temetésén részt vettek, utolsó 
útjára elkísérték, sírjára a kegyelet virágait helyezték. 

A gyászoló család 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani ismerőseimnek és 
barátaimnak, akik megtiszteltek jelenlétükkel angyalka-
kiállításomon és a könyvbemutatómon. Megtiszteltek vele, 
hogy a könyvemből vásároltak. Külön köszönöm minden 
szereplőnek és a támogatóimnak a kedves segítséget! 

Dobos Jánosné Vágány Margit 

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik özv. Var-
ga Sándort elkísérték utolsó útjára, sírjára a kegyelet virá-
gát helyezték.  

A gyászoló család 




