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Szerkesztõi közlemény
Örömteli számunkra, hogy rendszeresen érkeznek a civil szervezetektõl és 

olvasóinktól hírek és cikkek, melyeket szívesen közre is adunk. A lap 
rendszeres és tervek szerinti megjelenése érdekében azonban tudatjuk a 
következõket:

A határidõn túl beérkezõ, illetve a Times New Roman betûtípussal, 12-es 
betûmérettel szerkesztett, 1 oldalt meghaladó terjedelmû írásokat, valamint 
már megjelent téma újrafogalmazását technikai okokból nem áll módunkban 
közölni. Kérjük, hogy írásaikban kizárólag a tényszerûségre szorítkozzanak, 
tekintettel a korlátozott terjedelemre. Ellenkezõ esetben élnünk kell a szöveg 
tömörítésének jogával.

Kérjük továbbá, hogy amennyiben írásukhoz képet is mellékelnek, azt 
külön csatolva, JPG formátumban juttassák el a szerkesztõség e-mail címére!

Megértésüket és együttmûködésüket köszönjük!

E-mail: Tel.: 06 53 380 034
LAPZÁRTA: október 1. (hétfõ)

Lapmegjelenés október közepén várható.

ujsag@tapioszele.hu

Könyv, toll, tinta, ceruza,
rontom-bontom,
kezdõdik az iskola,
csak aszondom. 

Kora reggel rohanás,
rontom-bontom,
nem könnyû a tanulás,
csak aszondom. 

Tízpercben nagy futkosás,
rontom-bontom,
torkod fájdul, ne kiálts,
csak aszondom. 

Zsemlye és vajaskenyér,
rontom-bontom,
morzsát szedhet az egér,
csak aszondom. 

Énekóra, la-la-la,
rontom-bontom,
reng a terem ablaka,
csak aszondom. 

Kintrõl benéz egy szamár,
rontom-bontom,
iskolába sose jár,
csak aszondom.

Tornaóra egy-kettõ,
rontom-bontom,
leszakad a háztetõ,
csak aszondom. 

DR. SÍPOS ETE ÁLMOS KITÜNTETÉSE

Weöres Sándor: 
Kezdõdik az iskola
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KRÓNIKA 
Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei:  

A járások kialakításával kapcsolatban 
kihirdetésre került a kormányrendelet. A 
rendelet szerint településünk a nagykátai 
járáshoz fog tartozni. A járások kialakításá-
ról, valamint egyes ezzel összefüggő törvé-
nyek módosításáról szóló törvény rendelke-
zett a hatáskörök telepítéséről is. A 2012. évi 
XCIII. törvény 2013. január 1-jétől a járás 
hatáskörébe utal sok jelentős, nagy ügyszám-
ban ellátott feladatot, úgy mint gyámügyek, 
óvodáztatási támogatás, iskoláztatási támo-
gatás felfüggesztése, gyermekvédelmi ked-
vezmények, lakcímnyilvántartás, időskorúak 
járadéka, ápolási díj – kivéve a tartós bete-
gek esetében -, alanyi közgyógyellátás meg-
állapítása. A járási hivatalok felügyelete alá 
kerülnek többek között a munkaügyi hivata-
lok, az állategészségügy, az építési hatóság 
és a Földhivatal. A hatályos rendelkezések 

alapján a járások kialakításával kapcsolatos 
tárgyalások lebonyolítására kijelölt biztosok 
keresik fel az önkormányzatokat a részletes 
átadás / átvételi eljárások, felmérések ügyé-
ben a jövőben. 

A Jobbik Magyarországért Mozgalom 
Tápiószelei Szervezete augusztus 20-án ün-
nepélyesen felavatta a Pesti út mellett elhe-
lyezett rovásírásos helységnévtáblát. 

Ugyanezen a napon a Simonffy Kálmán 
Művelődési Házban megemlékeztünk az új 
kenyérről és Szent István államalapító kirá-
lyunkról. 

Dr. Sípos Ete Álmos nyugalmazott re-
formátus lelkipásztor augusztus 20-i nem-
zeti ünnepünk alkalmából a Parlementben a 
Magyar Érdemrend középkeresztje a csil-
laggal kitüntetést kapta meg, melyhez ezúton 
is szívből gratulálok. 

Az iskoláztatási támogatást érintő mó-
dosítások lépnek életbe szeptember 1-jétől. 
A módosítás lényege, hogy 50 kötelező tan-
órai foglalkozás elmulasztása esetén az isko-
láztatási támogatás folyósítása szünetel. 

A Pest Megyei Kormányhivatal Kor-
mánymegbízottja, dr. Tarnai Richárd kor-
mánymegbízott úr, 2012. augusztus 26-án 
vasárnap magánprogramja keretében meglá-
togatta településünket, megtekintette a Pol-
gármesteri Hivatalt és a Blaskovich Múzeu-
mot. 

A testvér településünk – Újtusnád – falu-
napján a polgármester úr és kíséretében több 
tápiószelei polgár vett részt 2012. augusztus 
25-26-án. Az újtusnádi általános iskola alsó 
tagozatosai számára fából készült oktató 
játékokat adtunk át. 

Középiskolások beiskolázásának támogatása 
Tájékoztatom a középiskolai tanulmányokat folytató tanu-

lók törvényes képviselőit, hogy önkormányzatunk e tanév-
ben is 5 000,- forint / tanuló összeggel támogatja a beiskolá-
zás költségeit. 

A támogatás igénybe vételéhez kérelmet, a család vala-
mennyi jövedelméről igazolást és iskolalátogatási igazolást 
kérünk benyújtani. 

A benyújtás határideje: 2012. szeptember 30. 
Az igényléséhez szükséges nyomtatványt és további infor-

mációt a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjánál Sza-
bó Rita köztisztviselő (tel.: 53/777-042) ad. 

 
Tóth Julianna 

jegyző 

A magánszemélyek kommunális adójáról 
szóló rendelet szerint adókötelezettség terheli az 
önkormányzat illetékességi területén lévő magán-
személy tulajdonában lévő lakás és nem lakás 
céljára szolgáló épületet, épületrészt, önálló hely-
rajzi számon nyilvántartott beépítetlen területet, 
nem magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti 
jogát. 

Kérjük az adóalanyokat, hogy a bevallási köte-
lezettségnek tegyenek eleget! Adóbevalláshoz 
szükséges nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal 
adóigazgatási irodájában rendelkezésükre bocsát-
juk, illetve a település honlapjáról 
(www.tapioszele.hu) letölthető. 

Felhívom a lakosság figyelmét, aki a bevallási 
kötelezettségének nem tett eleget 100.000.-Ft-ig 
terjedő, ismételten is kiszabható, mulasztási bír-
sággal sújtható. 

Tájékoztatjuk a gépjárműadó hátralékosokat, 
hogy amennyiben tartozásuk az egy évi adótételt 
meghaladja, végrehajtási eljárást indítunk, vala-
mint a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. 
törvény alapján a gépjármű forgalomból való 
kivonását kezdeményezzük. 

A mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó 
gépjárműadó-mentesség jelenleg hatályos sza-
bályozása alapján súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély az, aki 

a) a fogyatékos személyek jogairól és esély-
egyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján 
mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy hal-
mozottan fogyatékosnak minősül és halmozott 
fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgás-

szervi fogyatékosság, 
b) a 18. életévét be nem töltött, magasabb 

összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 
fogyatékosságokról szóló rendelet szerint moz-
gásszervi fogyatékosságban szenvedő személy, 
vagy aki a rendeletben meghatározott többszörös 
és összetett betegségben szenved, amennyiben 
többszörös és összetett betegségei közül legalább 
az egyik mozgásszervi eredetű fogyatékosság, 

c) a korm. rendelet szerinti minősítési rendszer 
szerint a közlekedőképességében súlyosan akadá-
lyozott személy, amennyiben ez az állapota vár-
hatóan legalább 3 éven át fennáll. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a korábbi un. 
„7 pontos igazolás” 2013. január 1-jétől nem 
használható fel az adómentességhez! 2013. január 
1-jétől adómentesség csak a fenti okiratok alap-
ján lesz megállapítható! Felhívjuk az érintet-
tek figyelmét arra, hogy amennyiben adómen-
tességet kíván igénybe venni, úgy a fentiekben 
nevesített okiratok beszerzéséről gondoskodjanak 
az ügyintézési határidőt figyelembe véve! 

 Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy aki a 
fenti okiratokkal nem rendelkezik, úgy közleke-
dőképességének minősítését elősegítő, rendelke-
zésre álló orvosi dokumentációval és egyéb ira-
tokkal a nagykátai körzetközponti jegyzőnél ké-
relmezheti súlyos mozgáskorlátozottságának 
megállapítását. 

 
Pálinkásné Plavecz Margit  Molnárné Sepsi Csilla 

adóig.főea.   adóig.főea. 

Tájékoztatás a helyi adókról 

 Tájékoztatom az Adózó-
kat, hogy az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 55/
B. §-ának 2012. január 1-jével 
hatályba lépett módosítása alapján 
az önkormányzati adóhatóság 
helyi adó (magánszemélyek 
kommunális adója, iparűzési 
adó, építményadó) és gépjármű-
adó vonatkozásában a tízezer – 
magánszemélyek esetében az ezer 
– forintot elérő adótartozással 
rendelkező adózó nevét, címét és 
az adótartozás összegét az esedé-
kességet követő 10. nap 0 órától a 
helyben szokásos módon közzéte-
heti. 
 A fenti törvényi felhatal-
mazás alapján a Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábláján és a 
www.tapioszele.hu honlapon 
2012. szeptember 15-i adófizetési 
határidőt követően az adótartozás-
sal bíró adózók listáját 
közzétesszük. 

Tóth Julianna 
jegyző 

Tájékoztatás  
az adótartozások  

közzétételéről 
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Amikor az orvosi rendelő várótermében 
szorongva várunk arra, hogy ránk kerüljön 
a sor, bizony nemigen jut eszünkbe: akitől 
várjuk a csodát, hogy panaszainkat egy 
csapásra – néhány recept felírásával – or-
vosolni tudja, bizony maga is esendő em-
bertársunk. Ő is a stressz, a túlhajszoltság 
áldozata lehet, megfizetve az emberi szer-
vezet kizsákmányolásának árát. Ez történt 
nem régen Dr. Radics Ilonával is, aki a 
hivatásának gyakorlásán túl, közéleti szere-
pet is vállal. Hosszú évek óta tagja a képvi-
selő-testületnek. Biztos „befutó” minden 
önkormányzati választáskor, legutóbb is a 
legmagasabb számú szavazatot könyvelhet-
te el. 

- Vajon gondolkodtál-e azon, ked-
ves Ilonka, mi népszerűségednek a titka? 

- Ezen még nem gondolkodtam, de ha most ezt így felvetet-
ted, akkor talán azt látják a szeleiek, hogy munkámra mindig 
lehetett számítani, csaknem 27 évig nem voltam betegállo-
mányban, szabadságomnak is mindig csak töredékét vettem 
ki. Sokszor hetekig egyedül voltam orvos a városban, nem 
hagytam cserben a szeleieket. 

- Nagyon jó érzés és ösztönző az odaadó munkára, 
ha az ember jelzéseket kap arról, hogy elfogadják és bíz-
nak benne. Betegséged híre igencsak megdöbbentette a 
lakosságot. Akarsz-e erről a nem várt állapotról beszélni? 

- Betegségem „derült égből villámcsapás” volt, melynek 
okaként a 30 év orvosi munka alatt ért stressz jelölhető meg. 
Különösen megterhelő volt a sok éves éjszakai ügyeleti szol-
gálat, mely a központi ügyelet létrejöttével szerencsére meg-
szűnt. Nagyon jól esett a barátok. ismerősök, betegeim ér-
deklődése, együttérzése. Megromlott egészségi állapotom 
miatt, hasonló eset megelőzése érdekében jó lenne, ha a be-
tegeim azzal segítenének, hogy betartják a rendelő ajtajára 
kitett rendelés menetét – ami az ő érdeküket is szolgálja. 
Kérem türelmüket is, mert fizikailag és idegileg is sajnos 
csökkent a tűrőképességem. 

- Mint kiszolgáltatott beteg, milyennek tapasztaltad 
az egészségügyi szolgáltatás színvonalát?  

- Hálás vagyok dr. Pap Gábor kollegámnak, aki az éjsza-
ka közepén azonnal jött, tökéletesen ellátott és megszervezte 
kórházba szállításomat, sőt el is kísért a sürgősségi osztály-
ra. A kórházba kiemelt mentőegységgel kerültem be, ezúton 
is köszönöm Tószegi István és Ocskó Károly kiemelkedő 
szakmai tevékenységét. A kórházban nem éreztem magam 
kiszolgáltatottnak, a szakma szabályainak megfelelő ellátást 
kaptam.  

- Tápiószele lakosságának egészségi állapotát mi-
lyennek látod? 

- A fokozódó elszegényedés, az egyre romló szociális kö-
rülmények miatt úgy tapasztalom, hogy betegeim általános 
egészségi állapota rosszabbodik. Legjobban a magas vér-
nyomás-betegség, a cukorbetegség és a daganatos megbete-
gedések száma növekszik. Rendszeres szűrővizsgálatokkal 
igyekszünk ezeket a megbetegedéseket időben felismerni és 
gyógykezelni. 

- Sokan érzékelik a változásokat, de azért szükséges 
néha összegezni, hogy milyen fejlődést tud felmutatni 
képviselőséged ideje alatt a helyi egészségügyi ellátás. 

- Az elmúlt években felújításra kerültek a rendelők, a bete-
gek akadálymentesen közlekedhetnek, légkondicionált váró-

ban várakozhatnak. A várakozási idő csökken-
tését a legkorszerűbb számítógépes rendszerek 
is segítik. Természetesen legfontosabb a 
„személyi oldal”, vagyis az, hogy az orvosokon 
kívül jól képzett, lelkiismeretes nővérgárda 
végzi a betegellátást. 
Hétköznap és hétvégén központi ügyeleti szol-
gálat működik, sőt mentőállomás is segíti a 
sürgős esetek ellátását. Egyre több szakorvosi 
rendelés is elérhető városunkban – ennek to-
vábbi fejlesztése indokolt. 
- Mi a véleményed - kettős minőségben – a 
kivitelezés előtt álló csatornarendszer létesí-
téséről? 
- Az orvos és a képviselő, a környezetvédő véle-
ménye természetesen azonos: kulturált környe-
zetünk egyik alapvető feltétele a szennyvizünk 
központi elvezetése és kezelése. Sürgős szükség 

van a csatornahálózat minél előbbi kivitelezésére, azért is, 
mert sokan emésztőjük tartalmát kertjükbe szivattyúzzák, 
ezzel megteremtve a feltételeit például a hastífusz- vagy 
vérhasjárványnak. Ivóvizeink tisztaságának megőrzése is a 
csatornázás függvénye. Az elszivárgó szennyvíz a vízereken 
keresztül is folyamatosan szennyezi, fertőzi a talajt, de a csa-
tornázás létrejöttével gyermekeinkre, unokáinkra már egész-
ségesebb környezetet hagyhatunk.  

- A lakáshoz kötött idős vagy beteg emberek látoga-
tása is része a háziorvos munkájának, a gyógyító és testi 
szenvedést enyhítő tevékenységen túl, derűt, örömet lop-
va ezzel a gesztussal egyhangú életükbe. 

- Rendszeresen látogatom elesett, a rendelőt felkeresni 
nem tudó betegeimet, sokat beszélgetek velük  - családjuk 
bevonásával, és a problémák közös megoldására törekszünk. 
Az Önkormányzat Szociális Bizottságában tapasztalataimat 
megosztom képviselő-társaimmal, betegeim érdekeit képvise-
lem. 

- Már beszélgetésünk elején utaltam arra, hogy az 
orvos is ember a szó köznapi értelmében. Bánatokat, 
problémákat kell kezelnie, de kijut neki az örömből is. 
Átérzem anyai büszkeségedet, amelyben mostanában volt 
részed. Kérlek, avasd be az olvasókat is! 

- Júniusban megtörtént fiam doktorrá avatása. A család 
nagyon büszke rá, mivel „Summa cum laude” minősítéssel 
végezte el az orvosegyetemet. Jelenleg a Semmelweis Egye-
tem Városmajori Klinikai Tömbjében dolgozik, kardiológus 
gyakornokként. 

- Szülői feladat a gyermekeket arra nevelni, hogy 
életcéljuk legyen, és képesek is legyenek azért küzdeni. A 
példaadás erre a leghatékonyabb módszer. Én úgy lát-
tam, ennek eredménye, hogy kialakulóban van egy orvos 
dinasztia. 

- Bízom benne, hogy jól neveltük gyermekünket, de ered-
ményeit elsősorban saját eszének, kitartásának, szorgalmá-
nak köszönheti és a szelei pedagógusok pályaindító munká-
jának.  

- Köszönöm az olvasók nevében is, hogy a beszélgetés 
során bepillantást engedtél életednek olyan szegmensébe, 
amely nem közismert. Jó egészséget kívánok további 
munkádhoz, számítva támogatásodra a képviselő-
testületben ahhoz, hogy ne csak fizikailag, hanem mentá-
lisan is jól érezzék magukat a szelei beteg emberek.   

                                                                                             
Szatmári Imréné 

Interjú dr. Radics Ilona önkormányzati képviselővel 

Dr. Radics Ilona 
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Az ünnepek fontos részei életünknek. Ünnepelni sokféle-
képpen lehet. Világszerte a parádé, a fények és színek kaval-
kádja, olykor a féktelenségbe csapó vidámság különbözteti 
meg a hétköznapoktól. Csakhogy ez a módja az ünneplésnek 
inkább fárasztó, mint katartikus. Akik részesei voltak au-
gusztus 20-án a Simonffy Kálmán Művelődési Házban tar-
tott megemlékezésnek, nem külsőségekben, hanem érzelmi-
leg élték meg ennek a napnak a jelentőségét. Szent István 
király és az új kenyér tiszteletére összegyűlt közönséggel 
megtelt a színházterem. 

Badenszkiné Lesták Zsuzsanna tanárnő szakértő, gazdag 
fantáziával és fáradságos munkával megteremtett színpadké-
pe nagy várakozást ébresztett a belépőkben. Nemzeti jelké-
peink jó ízléssel felépített kompozíciója több volt, mint dísz-
let. 

Az Önkormányzati Híradó előző száma hely hiányában 
nem közölte a részletes műsort, így nem követünk el ismét-
lést, ha erre kitérünk. A Himnusz elhangzása után Urbán 
Mária köszöntötte a megjelenteket, majd a nyugdíjasklub 
tánccsoportja Beethoven István király című nyitányának 
hangjaira bevonult a megáldott új kenyérrel. Pataki Edit, 
Szilágyi Domokos és József Attila költeményeinek elhangzá-
sa után Kovács Ferenc, Tápiószele polgármestere vette át és 
megszegte a kenyeret, majd ünnepi köszöntőjében személyes 
élményeivel idézte fel az áldott kenyér becsületét elődeink 
közgondolkodásában. Saját tapasztalatai alapján méltatta 
államalapító királyunk történelmi szerepét és Európa-szerte 

ma is élő tiszteletét. Ezt irodalmi összeállítás követte Szent 
István királyról. 

Az ünnepi műsor előadói Bajkó Árpádné, Bartucz 
Antalné, Boros István, Boros Istvánné, Borsos Judit, Bozóki 
Bálintka, Kovács Lászlóné, Raffael Eszter, Raffael Gergő, 
Raffael György, Sass Évike, Szabó Istvánné, Terékné Le-
gény Erzsébet, Ultmann Jenőné voltak. Értő vers- illetve 
szövegmondásuk nagy hatást gyakorolt a hallgatóságra, 
csakúgy, mint Bartucz Antalné, Maksa Mátyásné és Samu 
Sándorné éneke.   

Szokatlan feladatot vállalt a HDS tánccsoport, amikor az 
István, a király zenéjére táncolt, Tóth Katalin koreográfiájá-
val. Bodócs Márta, Kissné Szentpéteri Ildikó és Szabóné 
Récsi Erika óvodapedagógusok gyönyörű hangján megszóla-
ló Magyarország című dal tovább emelte az ünnepi hangula-
tot.  

A műsort Juhász Kinga és Rugly Csaba szaxofon-zongora 
kettőse zárta. Aki a ragyogást kereste, az megtalálta a részt-
vevők arcán. Mindez nem jöhetett volna létre a technikai 
segítők nélkül. Sassné Miskolczi Csilla és férje a hang- és 
fénytechnika biztosításáért, Péter Irén mindenre kiterjedő 
segítőkészségéért, Fejes József a zenei anyag összeállításáért 
érdemel elismerést. 

A műsor összeállításáért és rendezéséért köszönet Szatmá-
ri Imréné Editkének. 

 Szerkesztőség 

Kevésbé vidáman, de több méltósággal 

KÖNYVTÁRI HÍREK 

Könyvtárunk szép számmal kapott az elmúlt időszakban is ajándék könyveket, 
melyekkel bővítjük állományunkat. Szeretnénk ezért köszönetet mondani többek 
között a Demeter családnak, a Holecz családnak, Tóth Enikőnek, a Pálfi család-
nak, Bezzegh Sándornak, Jónás Klaudiának, Bálintné Dalmay Juditnak, 
Merfelszné Császár Olgának és Macsik Istvánnénak! 
Köszönettel fogadjuk továbbra is a megunt, szükségtelenné vált köteteket. 

Köszönjük a Polgármester Úr támogató segítségét! 

Szeretettel állunk rendelkezésére a könyvtárlátogatásra, könyvtár-
használati órákra érkező iskolai és óvodai csoportoknak. Kérjük, elő-
zetesen jelezzék a látogatás várható időpontját, és az adott témát, 
amely köré felépítjük az órát.  

Közkedvelt bábelőadásainkat a továbbiakban is folytatjuk.  
Könyvtárosok 

A Könyvtár  
nyitva tartása  
változatlan: 

 
Hétfő: szünnap 

Kedd: 8-17 

Szerda: 8-17 

Csütörtök: 8-17 

Péntek: 13-18 

Szombat 8-12 
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Budapest-Sárospatak- Kisújszállás- Tápiószele. 
Hogyan került ezekre a településekre? Meséljen gyer-
mekkoráról, ifjúságáról! 

Igen, gyermek és ifjúkorom ezekhez a településekhez 
kötődik. Budapesten születtem és itt éltem 5 éves koro-
mig. Innen kerültem szüleimmel Kisújszállásra, általá-
nos iskolában is ide jártam. Középiskolai tanulmányai-
mat Sárospatakon kezdtem, az akkor még egyházi is-
kola-kollégiumban. A gimnázium második osztályát 
azonban a kisújszállási gimnáziumban folytattam, mert 
a kommunista állam a sárospataki iskolát az egyháztól 
elvette (államosította), az egyházi tanárokat szétszór-
ták, a tanulókat pedig, a lakóhelyükön lévő iskolákba 
küldték vissza. Középiskolai tanulmányaimat így Kis-
újszálláson fejeztem be. Orvos szerettem volna lenni, 
de osztályidegenként nem volt esélyem, hogy felvegye-
nek az egyetemre, így kerültem a teológiára. Teológiai 
tanulmányaimat Debrecenben és Budapesten végez-
tem. Teológiai végdiplomámat, hat év tanulmány után, 
1961-ben kaptam meg. Mint teológiai hallgató, közben 
megismerkedtem azzal a lánnyal, akivel 1961-ben há-
zasságot kötöttem. Az elmúlt évben ünnepeltük 50. 
házassági évfordulónkat. 

Gratulálunk! 
Édesapám Kisújszálláson volt lelkipásztor, egy 13000 

tagot számláló református gyülekezetben. A gyüleke-
zet tagjai javarészt tehetős, művelt kisgazdák voltak. 
Mivel ezek az emberek nem akartak a kommunista 
pártba belépni, ezrével elüldözték őket, lelkipásztoru-
kat pedig – édesapámat – aki védelmükre kelt, börtön-
be és internáló táborba zárták. Ez az időszak kb. 7 évig 
tartott. Így Édesanyám egyedül nevelte 6 gyermekét. 

Hogyan élt egy lelkész az 1960-80-as években? 
Első szolgálati helyem Bátaszék volt. Miután a helyi 

lelkészt koholt vádak alapján letartóztatták, s mivel a 
gyülekezet nem maradhatott lelkipásztor nélkül, en-
gem neveztek ki oda helyettes lelkésznek. Közben fo-
lyamatosan tanultam, képeztem magam. Bátaszéken 
1960-62 között éltünk. A következő állomás Monor 
volt, ahol 1965-ig voltam segédlelkész, itt születettek 
Zoltán és Zsolt fiaink. Monorról kerültem Tápiószelére, 
ahol 28 évig szolgáltam. 

Ehhez a gyülekezethez tartozott, mint most is, 
Tápiószőlős, Újszilvás, és Farmos is. 

A kezdeti nehézségek után, szépen beilleszkedtünk, 
itt születtek gyermekeink, itt töltöttük fiatal éveinket. 

 

Mindig jó szívvel gondolok a szelei emberekre, akik-
től sok szeretet kaptunk. 

A 70-80-as években un. „csendes heteket” szervez-
tünk az egyház tulajdonába lévő tanyán, az ország 
minden részéből ide érkezett fiataloknak. Ezeknek a 
politikamentes nyári táboroknak a célja a Biblia ismer-
tetése, a keresztyén gondolkodás erősítése és a lelkek 
frissen tartása volt. Időközben jó kapcsolat alakult ki a 
holland református egyházzal, sokat segítették a ma-
gyarországi gyülekezeteket. Mikor 1993-ban itt hagy-
tuk Tápiószelét, megkönnyeztük! Lelkipásztori mun-
kám akkor már Budapesthez kötött, hiszen megalakí-
tottuk a Bibliai Szövetség nevű országos szervezetet, 
amelynek főtitkára lettem. 

16 évig szolgáltam Budapesten a Nagyvárad téri 
Gyülekezetben, innen mentem nyugdíjba, és visszaköl-
töztünk Tápiószelére. Nyugdíjas életemet is aktívan 
töltöm, könyveket írok, a Bibliai Szövetség főtitkára 
vagyok jelenleg is, sok-sok előadáson veszek részt elő-
adóként. 

Életútja elismeréseként vehette át 2012. augusztus 
20-án a Parlamentben a MAGYAR ÉRDEMREND 
KÖZÉPKERSZTJÉT A CSILLAGGAL. 

Munkájához, példamutató életútjához gratulálunk! 
Szűkebb hazánk, Tápiószele méltán lehet büszke 

arra, hogy él köztünk valaki, akit a nemzet elismer, és 
az ország vezetése megbecsül! Mit üzen az emberek-
nek? 

Minden kérdés megoldása az Isten- HIT! 
Köszönjük, hogy otthonában fogadott bennünket! 

Jó egészséget kívánunk Önnek és családjának! 
 Urbán Mária és Droppán Csaba 

Beszélgetés Dr. Sípos Ete Álmossal  

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal a magyar állam által adományozható legmagasabb kitüntetés, a 
Magyar  Érdemrend fokozata. 

Az Érdemrend fokozatait olyan személyeknek ítélik oda, akik a kultúra, a tudomány, a művészet, továbbá saját szak-
területükön - Magyarország érdekeinek előmozdítása, az egyetemes emberi értékek gyarapítása érdekében - példamutató 
tevékenységet folytattak. A kitüntetéseket minden esetben a köztársasági elnök adományozza a miniszterelnök vagy az adott 
miniszter felterjesztése és ellenjegyzése mellett. 
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ISKOLAI HÍREK 

Közösen könnyebb 
A nyár folyamán a szülőkkel közösen 8 tantermet festettünk 

ki az alsó tagozaton, hogy tanulóink szép, tiszta tantermekben 
kezdhessék az új tanévet. Iskolánk anyagi helyzete, technikai 
személyzetének létszáma nem tette lehetővé, hogy ilyen rövid 
idő alatt, ennyi tantermet tisztává varázsoljunk. A pedagógu-
sok és a szülők összefogása most is azt bizonyította, hogy 
csak  közös munkával tudunk eredményeket eléri. 

 Ezúton szeretném megköszönni az iskolavezetés valamint a 
260 alsós diák nevében a szülőknek és a kollégáknak az ön-
zetlen, fáradságos munkáját, amellyel otthonossá varázsolták 
épületeinket. 

A tanterem festésében, dekorálásában segített: 

• I. épület emelet 7. terem 1. b osztály: Ivanics Lászlóné 
tanító néni és férje Ivanics László 
Emelet 8. terem 4.b osztály:  Édelmajerné Kazinczi Éva 
osztályfőnök, Berzsényiné Dobos Mariann, Miskolczi 
Tamásné, Berzsényi Mihály, Miskolczi Tamás szülők 
Földszint 3. terem 1.a  osztály:  Jónás Istvánné osztály-
főnök, Jónás István  és Sinka László  
Földszint 1. terem  3.a osztály: Kovácsné Sevella Zsu-

zsanna osztályfőnök, Zsengellér Zoltán szülő, Tokaji 
Sándor szülő és családja, Jenes Ferenc (dekorálás) 
Földszint 5. terem  4. c  osztály:  Horváthné Vágány 
Andrea osztályfőnök,  Raffaelné Németh Erika szülő és 
Barna Krisztián 

• II. épület emelet 6. tanterem 2. c osztály: Kocsis Zsu-
zsanna osztályfőnök, Szabó István és Szabóné Mészáros 
Gyöngyi Róza szülők 
Földszint 3. terem 2.b osztály: Szűcs Józsefné osztály-
főnök, Mészáros Kálmánné Dudás Krisztina, Lévainé 
Dobi Dorottya, Simon Pálné, Seres Imréné, Czakó Zol-
tán, Rubint József szülők 
Kúria épület: Bekech Melinda új kolléganőnk és férje 
varázsolta otthonossá termét. 
 
Az udvaron lévő ugróiskolát Czakó Anita, Szűcs Tímea, 
Horváth Istvánné, Szűcs Józsefné, Demény Anita, Füle 
Zsuzsanna és Moró Szilvia pedagógusok festették át. 

 
Kácsorné György Gabriella 

igazgató 

„Pedagógusképzés a tápiószelei 
általános iskolában” című, az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Tár-
sadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program támogatási rendszeréhez 
benyújtott TÁMOP-3.1.5-09/A-1-
2010-0048 azonosítószámú pályáza-
tunk sikeres fizikai zárása megtör-
tént. A pályázat keretén belül két 
kolléga másoddiplomájának meg-
szerzésére nyílt lehetőség. A Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem Gazdaság- és Társada-
lomtudományi Karának Közoktatási 
vezető és pedagógus-szakvizsga 
szakirányú továbbképzési szakán, 
Moró Szilvia igazgató-helyettes 
asszony szakvizsgázott pedagógus, 
közoktatási vezető szakképesítést 
szerzett jó eredménnyel, Gulyás 
Gyula kolléga pedig az Eszterházy 
Károly Főiskola tanári mesterképzési 
szakán okleveles angoltanár szak-
képzettséget szerzett, szintén jó mi-
nősítéssel. Gratulálunk nekik, s kö-
szönjük a pályázati lehetőséget. A 
pályázatban megjelölt célokat teljesí-
tettük, így a Blaskovich János Általá-
nos Iskola a projektet 2012. június 
30-án sikeresen befejezte.  

Kácsorné György Gabriella 
igazgató, projektmenedzser  

A TÁMOP-3.1.5  
projektünk véget ért 

A tanévkezdés bőséges 
tennivalói közepette tekintsünk visz-
sza a gyermeknap eseményeire, 
amelyet június 4-én tartottunk meg. 
Leginkább szabadtéri programok 
várták a tanulókat. Volt ugrálóvár, 
lufi hajtogatás, vetélkedők. Lelkes 
szülők segítették a pedagógusok és a 
negyedikesek közül megválasztott 
diákigazgató munkáját. 

A rendezvényt színesítették 
a Nyugdíjas Klub aktív tagjai, akik 
palacsintát sütöttek, süteményt ké-
szítettek és a gyerekekkel közösen 
töltötték meg, állították össze. A helyi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület is képvisel-
tette magát és tanulóinkkal megismertet-
ték, bemutatták munkájukat, felszerelé-
seiket. A rendőrséget képviselő Darázs 
Béla főtörzsőrmester és Balogh István 

törzsőrmester a kerékpáros ügyességi 
versenyt bonyolították le. Tisza József és 
Ézsiás Szilvia a cigány kisebbségi ön-
kormányzat nevében, együttműködve az 
iskolával, megrendezték az osztályok 
közti foci meccseket és jutalmazták a 

legjobb csapatokat. Az idén első 
alkalommal arcfestést is szervez-
tünk, melyre Józsa Gábort hívtuk 
meg, aki gyönyörűen díszítette a 
gyerekek arcát. 

Az iskola minden alsós diákja 
és pedagógus kollégáim nevében 
köszönöm, hogy velünk töltötték ezt 
a délelőttöt, maradandó élményt 
szerezve tanulóinknak. 

 
Moró Szilvia 

igazgatóhelyettes 

GyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknap    
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Tisztelettel meghívjuk a város polgárait  
az aradi vértanúk emlékére  

szervezett koszorúzással egybekötött megemlékezésre 
2012. október 6-án, szombaton 18 órakor a Kossuth parkba. 

 

„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok.  
Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot.” 

Aulich Lajos 

Hittanóra 
„Vizsgáljatok meg mindent,  
ami jó, azt tartsátok meg!”  

 
A népek tanítójaként ismert Pál apostol buzdítá-
sával (1Tessz 5,21) szeretettel kérem a szülőket, 
hogy az élet dolgainak e mérlegelésében, gyerme-
keik nevelésében fogadják el segítségünket!  

Kedves Szülők! 
Lehetőségük van arra, hogy gyermekeiket beíras-
sák hitoktatásra, hogy életükben jelen lehessen az 
is, ami esetleg a szülők életéből kimaradt. A gyer-
mekek beíratására az első hittanórán lesz lehető-
ség. „Buzgón imádkozunk éjjel-nappal, hogy… 
láthassunk benneteket személyesen, és pótolhas-
suk hitetek hiányait.” (1Tessz 3,10) 
A hitoktatás rendje a következő: 
1-−2. osztályos gyermekek számára szeptember 

13-tól csütörtökön 11.45−12.30-ig a 
Farmosi úti iskolában 

3-−4. osztályos gyermekek számára szeptember 
13-tól csütörtökön 12.30−13.15-ig a 
Farmosi úti iskolában 

felső tagozatosoknak szeptember 13-tól csütör-
tökön 15.00-tól a plébánián 

óvodásoknak szeptember 11-től kedden 
12.40−13.10-ig az óvodában. 

 
Kármán János 

plébániai kormányzó 

Ismét volt katolikus tábor 
 
 
 
A nyári szünidő hasznos eltöltésében nyújtott se-

gítséget a szülőknek és a gyermekeknek az idén már 
második alkalommal megszervezett katolikus tábor. A 
múlt évi kedvező tapasztalatok és visszajelzések alap-
ján Kármán János plébános úr és Urbán Mária ismét 
vállalkozott a tábor megszervezésére.  

Azt gondoljuk, helyesen tették! 
A tavalyinál kisebb létszám jött össze, de az önkén-

tes segítők és adományozók jóvoltából a hangulat na-
gyon jó volt, a gyerekek igen jól érezték magukat. 

A foglalkozások – rajzolás, festés, játék, sport, egy 
kis hittan, strandolás, méhészbemutató, könyvtárláto-
gatás, múzeumi foglalkozás, látogatás a tájházba – 
nagyon jó hangulatban zajlottak. A különböző korosz-
tályok jól megfértek együtt. Borsos Judit könyvtáros, a 
gyerekek régi kedves ismerőse is bekapcsolódott a 
szabadidő szórakoztató eltöltésébe. 

Az elmúlt évhez hasonlóan Szatmári Imréné, Edit-
ke délelőtti foglalkozásait a gyerekek nagyon élvezték. 

A „minősített” munkát a konyhában dolgozó Samu 
Sándorné, Péter Irén és Nyitrai Pálné végezték! Min-
den étkezés után üres tányérok igazolták, milyen jól 
dolgoztak! 

A záró tábortűz és szalonnasütés után a gyerekek 
kifejezésre juttatták, hogy jövőre is szeretnének részt 
venni a táborban. Reméljük lesz rá lehetőségük! 

Köszönjük minden szülőnek a bizalmat, hogy ránk 
bízták gyermeküket! 
Köszönjük a támogatók segítségét, akár anyagi, akár 
személyes közreműködés formájában történt! 
 

Kelemen Gézáné 
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 SZOBOR KÉSZÜL A MÚZEUMALAPÍTÓ  
BLASKOVICH TESTVÉRPÁRNAK 

 
 A tápiószelei Önkormányzati Híradó, a Kis-
bíró és a Tápiókultúra online újságban már koráb-
ban hírül adtuk, hogy a tápiószelei múzeumot lét-
rehozó, a Tápió menti régészeti örökséget országo-
san is megismertető Blaskovich testvérpárnak 
szobrot készíttet a helyi múzeumi egyesület. 
 Pogány Gábor Benő szolnoki szobrászmű-
vész által tervezett 5/4-es életnagyságú zsánerszo-
borban a fivérek alakja szimmetrikus kompozíció-
ban jelenik meg, egyszerű padon ülnek, felső tes-
tükkel előrehajolnak. Blaskovich János keze az 
előttük középen álló kutyájuk hátán pihen, bal ke-
zében pipát tart. György kezében kalapot és séta-
botot fog. 
 A szoborcsoportról elkészült  egy bronz kis-
plasztika, amit júliusban a Képzőművészeti Lekto-
rátus zsűrizett. A szakértők egyhangúan azt fogal-
mazták meg, hogy a plasztika minden részletében 
átgondolt, magas színvonalú munka, tudatos szob-
rászi gondolkodást tükröz. A szakértők elismeré-
süket fejezték ki a megrendelőnek, a tápiószelei 
múzeumbaráti körnek a szoborállítás kezdeménye-
zését illetően. „Fantasztikus szellemi és kulturális 
érték, egyúttal vagyon, amit a Blaskovichok ma-
guk körül teremtettek.” Ezt mi, múzeumbarátok jól 
tudjuk, ezért szeretnék, ha a terv megvalósulna. Ez 
Tápiószele első köztéri művészeti alkotása lesz, 
amelynek elhelyezését 2013-ban, Blaskovich 
György 135., Blaskovich János 130. születési év-
fordulója alkalmából tervezzük. 
 A múzeumi egyesület már elindult a megva-
lósítás úján, sikeresen pályázott az MVH Leader 
kiírásán a Hajt-a Csapat helyi akciócsoportban, 
harmadik éve e célra gyűjti az szja 1 %-át,  támo-
gatásokat, adományokat fogad el.  A civil szerve-
zet pályázni kíván az Emberi Erőforrás Minisztéri-
uma 2012. évi köztéri pályázatán is.  
 Minden nyilvános fórumom népszerűsítjük a 
szoborállítás tervét, amihez ezúton is támogatókat 
keresünk, mivel a teljes költség 14-15 millió fo-
rint. Egy civil megbeszélésen Lipák István, a TTK 
vezetője megjegyezte, ha minden szelei lakos adna 

1000 forintot, akkor meg is lenne a pályázati ön-
erő. Kérjük azon szeleieket és innen elszármazot-
takat, akik ismerték a Blaskovich testvérpárt, vagy 
csak tisztelik azt a szellemi és tárgyi örökséget, 
amit ránk hagytak, hogy egy-két-háromezer forint-
tal támogassák e nemes ügyet. Sok ezer embernél 
már ez igen jelentős összeg, s egyesületünk min-
den felajánlást örömmel fogad. Akinek volt sze-
rencséje, és személyesen ismerhette a Blaskovich 
bácsikat, remélem, úgy gondolják, hogy havi né-
hány száz forintból összeálló néhány ezer forint 
méltó helyre kerül.  
 Szeptember folyamán az adományozásra  
lehetőséget biztosítottunk a városnapon a múze-
umbaráti kör sátránál. Az őszi múzeumi rendezvé-
nyeken is várjuk az adományokat. Igény szerint 
adunk sárga csekket, amellyel postai úton, több 
részben feladható a támogatás, de banki átutalással 
is egyszerűen teljesíthető a felajánlás: a 
Blaskovich Múzeum Baráti Köre 65200043-
10017911 számlájára. 
 Szeptember 22-én, szombaton 16 órai kez-
dettel jótékonysági hangversenyre invitáljuk a la-
kosságot, a híveket, a szelei civil szervezetek tag-
jait, hogy jelenlétükkel és személyes adományuk-
kal is tegyenek hitet az ügy fontossága mellett. 
 Aki nagyobb összeget is tud áldozni e célra, 
annak 15 000 Ft-os támogatását a szobrot ábrázo-
ló, számozott éremmel köszönjük meg. Ezt sem 
szükséges egyszerre befizetni, mert 5 alkalommal 
adott 3000 Ft után átadjuk az értékes érmet. Az 
adományokat a fent említett programokon kívül az 
alábbi múzeumbaráti köri tagok is fogadják, meg-
felelően dokumentálják: Dr. Balogh Józsefné, Dr. 
Csákiné Szántha Ágnes, Gál Mihályné, Gócsáné 
Móró Csilla-múzeum, Kelemen Gézáné, Szatmári 
Imre és Imréné, Terék Mihály és Mihályné, Vá-
gány Sándorné- virágbolt, Vona Ferenc. 
Kérjük, támogassák, adományaikkal segítsék 
a múzeumbaráti kör azon kezdeményezését, 
hogy a hálás utókor, a korábbi és jelen szelei 
polgárok nevében méltó emléket emeljen a 
múzeumalapító testvérpárnak. 

Gócsáné Móró Csilla  
egyesületi tikár-múzeumigazgató 

szelemuzeumbarat@gmail.com 

Tápiószelén a Kolombusz úton 4655 m2-es ingatlan 2 szobás, 
összkomfortos házzal, valamint pálinkának való szilva cefre  

ELADÓ!Érdeklődni: 06 30 3632 521 

Az Ádám butiknál a szoláriumban a legújabb Cafe Love 
csövekkel várjuk a kedves barnulni vágyókat! Eu-szabvány 

szerinti bőrkímélő csövek, nem éget, nem pirít,  
csak gyönyörű kávébarna színt ad! 

Bérlet vásárlása esetén kedvezmény! 
 

Nyitva: H-P.: 8-17-ig, szombat: 8-12-ig 
Tápiószele, Béke u. 3. 

Tel.: 53/380-375 

A London Shop Használt Ruha Üzlet ELKÖLTÖZÖTT a Béke 
út 1. szám alól a Bartók Béla út 14. szám alá, a volt Búzás Papír 

Írószer helyére. 
Bővített kínálattal várjuk kedves régi és új vevőinket! 

Nyitva:  H – P.: 8-17-ig Szombat: 8-12-ig 
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Szeptember 14. péntek 17 óra - múzeum 
ELŐADÁS A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPOK AL-
KALMÁBÓL 
BASA LÁSZLÓ nagykátai tanár-helytörténeti kutató 
Keglevichek a magyar történelemben és a Tápió mentén 
címmel tart előadást a múzeumban. 
 
Szeptember 22. szombat 16 óra - római katolikus temp-
lom 
Jótékonysági hangversenyt szervezünk a tápiószelei római 
katolikus templomban. A hangverseny célja a zenei élmény 
mellett közérdekű, mivel bevétele a múzeumlapító 
Blaskovich testvérpár szobrának elkészítését szolgálja.  
A zenei élményt tápiósági énekesekkel kiegészülve a 
nagykátai Cantata Domino kórus (vezetője Szokolics 
Zsoltné, Molnár Krisztina) és Pestiné Nagy Judit a tápiósági 
r. k. templom kántorának orgona műsora szolgáltatja. 
 
Szeptember 29. szombat 14,30-16,30 - múzeum 
 Kreatív műhely szabadidős és kézműves sorozat első 
foglalkozása tápiószelei kisdiákoknak (1-2. osztály). Részvé-
teli díj 600 Ft, kísérőnek ingyenes. 
 

Október 13. szombat 13-17 - múzeum 
Legkedvesebb múzeumi tárgyaim című nagy rajzolással 
várjuk a tápiószelei diákokat a múzeumkertbe. 
A kerti pavilont, vagyis magát a filagóriát (pontosabban az 
itt elhelyezett nagy táblákat) lehet majd „telerajzolni”a LEG-
KEDVESEBB MÚZEUMI TÁRGYAKKAL.  
Ezeket az alkotásokat díjazni is fogjuk. 
 A rendezvény ingyenes. A programot támogatja a 
Nemzeti Kulturális Alapprogram a Múzeumok Őszi Feszti-
válja keretében. 
 
Október 1-jétől  november 7-ig - múzeum 
Használd a múzeumot! Tárlatvezetői verseny általános 
iskolásoknak (3-8. osztály) 
 A diákok az állandó kiállítás anyagát olyan szinten 
ismerik meg, hogy azt a használatban kipróbálhatják, a tár-
latvezetők  „köpönyegébe bújhatnak”.  Megszerzett tudásu-
kat a gyakorlatban is alkalmazhatják, nyilvános program lesz 
a döntő, amire a családtagokat, osztálytársakat és más érdek-
lődőket is invitálunk. Mivel ez egyéni verseny, ezért a részt-
vevőket díjazzuk. 
 A programot támogatja a Nemzeti Kulturális Alap-
program a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében. 

A HAJT-A Csapat Egyesület hírei 
Tizenkét településsel bővül a HAJT-A Csapat Akciócsoport 
Az egykori Strázsa-Felső Tápió Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. 
által lefedett LEADER települések számára ismét megnyílt a jog-
szabályi út ahhoz, hogy új akciócsoportot hozzanak létre. A terület 
mind a 12 településének (tíz község és két város külterülete) elöl-
járói úgy döntöttek, hogy csatlakoznak a bővítést kezdeményező 
HAJT-A Csapat Egyesülethez, így egy létszámában és területében 
is megnövekedett akciócsoport jön létre.  
Az Irányító Hatóság jóváhagyásával 2012. augusztus 6-tól hivata-
losan is csatlakoznak a következő települések: Bénye, Gomba, 
Káva, Mende, Monor külterülete, Monorierdő, Nyáregyháza, Péte-
ri, Pilis külterülete, Sülysáp, Tápiószecső Úri.  
A bővüléssel lehetőség nyílik arra, hogy a 2007-2013-as költség-
vetési időszakban mind a régi, mind a csatlakozott új települések 
önkormányzatai, vállalkozói és civil szervezetei hozzájuthassanak 
saját, megmaradt forrásaikhoz, kipályázhassák azokat.  

Tisztelt Ügyfeleink! 
Az ÚMVP III. tengely négy jogcíméhez (Vidéki örökség, Falu-
megújítás és fejlesztés, Mikrovállalkozás, Turisztika), valamint az 
ÚMVP IV. tengely LEADER fejezetéhez kapcsolódó kifizetési 
kérelmek benyújtási ideje: 2012. augusztus 1. – december 31. 
Az kifizetési kérelmekhez kapcsolódó aktuális közlemények a 
www.mvh.gov.hu vagy a http://www.hajtacsapat.hu/
dokumentumtar.html  honlapról letölthetőek a közleményekben 
szereplő kifizetési kérelem formanyomtatványokkal együtt.  
Kifizetési kérelemmel kapcsolatos kérdésükkel, észrevételükkel 
forduljanak bizalommal munkaszervezetünkhöz! 

Faragó Júlia 
HAJT-A Csapat Egyesület 
    munkaszervezet vezető 

MÚZEUM ÉS MÚZEUMBARÁTI KÖR  ŐSZI PROGRAMJAI 

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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ARANYÉR-LÉZERSEBÉSZETI  
MAGÁNRENDELÉS 

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

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

DR. BORBÁS JÓZSEF 
sebész főorvos 

ARANYEREK műtét nélküli végleges, fájdalommentes 
ellátása, végbélrák szűréssel. 

LÉZERES kisműtétek  
(anyajegyek, szemölcsök, vírusos növedékek, szövettannal, 

benőtt köröm) 
VISSZEREK injekciós ellátása 

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

Tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot, hogy a Bizalom 
Klub meghívására a 8. Expo ke-
retében 2012. október 6-án 14 
órakor a Simonffy Kálmán Mű-
velődési Házban Mayher Judit, az 
Immunal Kft. szaktanácsadója és 
munkatársai előadást tartanak. 

Az Immunal Kft.- a Dr. 
Kulcsár Gyula rákkutató bioké-
mikus tudományos felfedezésén 
alapuló "Tumoros megbetegedé-

sek megelőzésére és kezelésére 
használható gyógyászati kompo-
zíciók és eljárás azok előállításá-
ra" néven bejegyzett nemzetközi 
szabadalom tulajdonosa. 

Az előadás folyamán 
bemutatásra kerülnek a Culevit 
termékek, amelyek a daganatos 
betegek természetes tápszerei. 

   
  Rostás Józsefné  

klubvezető 

Tájékoztató 
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A TÁPIÓSZELEI 
 Simonffy Kálmán Művelődési Házban 

 
2012. október 5-6-án látogatható az immár hagyományos kistérségi 

EXPO. 

A kiállításon és vásáron 
 

BEMUTATKOZNAK A KÖRNYEZŐ TELEPÜLÉSEK VÁLLALKOZÁSAI.  
 

Új és régi kiállítóink szeretettel várnak minden érdeklődőt!  
 

A kiállítás  pénteken 9-18 óráig, szombaton 10-18 óráig tart nyitva. 
 

Szombaton szórakoztató műsorral és tombola húzással kedveskedünk látogatóinknak! 

RETRO DIVATBEMUTATÓ – 
RUHÁK KERESTETNEK! 

MÉG MINDIG VÁRJUK, OKTÓ-
BERI DIVAT BEMUTATÓNKRA! 

 
Az elmúlt év decemberében nagy sikerű rendezvényt szer-
veztünk Berzsényi Mihály és felesége közreműködésével. 
1960-70-es évek világát mutattuk be az akkor használt lak-
berendezési tárgyak segítségével. A nagy sikerű rendezvény 
folytatásaként 2012 októberében egy zenés divatbemutatót 
szervezünk, ahol a 60-as és 70-es évek divatját mutatjuk be. 
Ehhez kérem a lakosság segítségét. Akinek van a tulajdoná-
ban olyan ruhadarab, cipő, táska és egyéb kiegészítő, ame-
lyet az említett évtizedekből őriz, erre az egy napra bocsás-
sa rendelkezésünkre! Köszönjük, akik már hoztak ruhákat, 
cipőket, táskákat! 
További segítségüket előre is köszönöm! 

Urbán Mária 

FELHÍVÁS - EXPO 
 

A Simonffy Kálmán Művelődési Ház 8. alkalommal rende-
zi meg az EXPO-t. Tápiószelei Mini Expoként indult 8 év-
vel ezelőtt, de a kiállítás időközben a mini és a tápiószelei 
szót is kinőtte. Ebben az évben is megrendezésre kerülő 
kiállításunkra várjuk a tápiószelei és a kistérségi vállalkozó-
kat, őstermelőket, kézműveseket. A rendezvény célja, hogy 
bemutatásra kerüljön a Tápiómente színes világa, megis-
merhessük a szűk környezetünkben élő vállalkozásokat, 
mezőgazdasági termelőket és a kézművesek munkáit. 
 
Jelentkezésüket folyamatosan várjuk, 0653 381-232-es tele-
fonszámon, tszmuvhaz@freemail.hu email címen, vagy 
személyesen a Simonffy Kálmán Művelődési Házban 
Tápiószele, Posta út 2. 

                                                                                          
Urbán Mária 

Angol nyelvtanfolyam  
a Simonffy Kálmán Művelődési Házban 

 a 2012-2013. tanévben  
 

2012. szeptember 17-től folytatódnak az angol nyelvtanfolyamok, illetve igény szerint új csoport is indul. A tanítás ideje: heti 
egyszer 2 óra hétköznap este 18.00-19.30 vagy szombaton 14.30-16.00.  

A tanulói létszám  csoportonként 4-8 fő. 
 

Tanfolyami díjak: A tanév során 3 x 12 (90 perc) alkalomra kell befizetni: 
1. periódus – szeptember – december – 16 800,- 2. periódus – január – március – 16 800,- 3. periódus – április – június – 16 800,- 

 
Várjuk régi és új tanulók jelentkezését! Érdeklődni és jelentkezni lehet  

Garda Éva  
angol nyelvtanárnál (06 30 452 5949). 
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Ellenőrző Bizottság: 
Elnök: Rapatyi Ferenc 
Tagok: Rózsay Istvánné 
 Boros István 

„A hagyomány nem a hamu őrzése,  
hanem a láng továbbadása.” 

(Morus Tamás) 
Szép város Kolozsvár… 

 
Így szól a nóta és, hogy milyen sok jókedvű, kedves 

ember lakja illetve lakta, arról pedig meggyőződhettünk 2012. 
szeptember elsején, amikor is a kolozsvári származású 
Tápiószelén élő Diószegi Ferencz, erdélyi klubunk tagja immáron 
4. alkalommal rendezte meg a kolozsvári-hostáti hagyományőrző 
szüreti mulatságot. 

2006-ban került sor az első táncos rendezvényre, ahol a 
kolozsváriak bemutatták hagyományőrző táncukat, zenés lovas 
felvonulást szerveztek településünkön és hajnalig tartó vigadal-
muk „szőlőlopással” egybekötve igazi újdonság volt a szelei ven-
dégeknek. Így volt ez most is, csak a lovas felvonulás helyett gya-
log érkeztek a művelődési házba víg kedélyű emberek. 

Diószegi Feri meghívta a Magyarországon élő kolozsvá-
ri ismerőseit, voltak itt Turáról, Kókáról, Pákozdról, Budapestről, 
Ecserről, Százhalombattáról, Tárnokról, Tápióbicskéről, 
Csemőből, Sülysápról, Kolozsvárról és természetesen 
Tápiószeléről. 

A 140 ember igazán megelégedve térhetett haza, hiszen 
Feri és kedves felesége jó házigazdaként fogadta őket, finom töl-
tött, vagy ahogyan ők hívják töltelékes káposztával, köményes 
pálinkával és - hogy egy kis szelei legyen az erdélyi ízek mellett – 
a Józsa-pincészet borával kínálták a vendégeket. 

Értékőrző ez a rendezvény, hiszen a hagyományokat 
nem engedi feledni! Örültünk, hogy nálunk került megrendezésre! 

 
Urbán Mária 

Tápiószelei  
„BOROSTYÁN” NYUGDÍJAS KLUB 

 Egyesület 
Tápiószele Város Önkormányzata a 6/2012. (III.23.) önkor-

mányzati rendeletének 1. sz. mellékletében foglaltaknak megfele-
lően a Borostyán Nyugdíjas Klub részére – működésre - a 2012. 
költségvetési évben 150.000 Ft támogatást állapított meg, a Klub 
által szervezett 2012. évi Nyugdíjas Béke Találkozó kiadásaihoz 
pedig 400.000 Ft-tal járult hozzá. 

Az Egyesület 2012. 02. 13-án megtartotta rendkívüli tisztújító 
közgyűlését, melyen megválasztotta tisztségviselőit a következő öt 
évre. 

A Budapest Környéki Törvényszék a változásokat - 2012. 
augusztus 21. napján kelt végzésében -2012. május 21-ével beje-
gyezte. 
Elnökség: 
Elnök: Füléné Gyürki-Kiss Éva 
Elnökhelyettes: Terékné Legény Erzsébet 
Titkár: Molnár Béla 
Elnökségi tagok: 
Kósa Ferencné 
Szatmári Imréné 
Szabó Istvánné 
Samu Sándorné 

Az Egyesület minden hétfőn délután 17.00 órától, a téli hóna-
pokban 16.00 órától tart klubfoglalkozásokat, amelyeket változa-
tos programokkal igyekszünk tartalmassá tenni. 

A tagdíj 1.200 Ft/év.  
Tápiószele minden kedves nyugdíjasát szeretettel várjuk Egye-

sületünkbe! 
Füléné Gyürki-Kiss Éva elnök 
telefonszám: 06/20-373-5294 

Köszönetnyilvánítás 
 
A Jobbik Magyarország 

Mozgalom Tápiószelei szervezete 
köszönetét fejezi ki Tápiószele Vá-
ros Önkormányzatának és Kovács 
Ferenc polgármester úrnak a hely 
biztosításáért, Turóczi Ferenc kádár 
mesternek a faanyagért, Albert Jó-
zsef jobbikos tagnak a székely-
magyar rovásírás helységjelző tábla 
megalkotásáért. 
Tisztelettel: Jobbik Magyarország 
Mozgalom Tápiószele szervezete 

Lakossági fórum 
 
Tisztelt Tápiószelei lakosság! 
 
Értesítjük Önöket, hogy 2012.09.22-én 16 órától a Jobbik Magyarországért Mozga-
lom Tápiózelei szervezete lakossági fórumot tart. Felszólal Murányi Levente a Job-
bik Magyarországért Mozgalom alelnöke, országgyűlési képviselő. 
Az előadás témája: közbiztonság, létbiztonság, banki károsultak helyzete. 
Az előadás helyszíne: Simonffy Kálmán Művelődési Ház 
Meghívottak: Lajmer György rendőr alezredes kapitányságvezető Nagykáta, 
Bárándy Sándor rendőr alezredes őrsparancsnok Tápiószele, Kovács Ferenc polgár-
mester, Szabó László polgárőr parancsnok, Tápiószelei kisebbségi önkormányzat. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

 
Tisztelettel: Jobbik Magyarországért Mozgalom  

Tápiószelei szervezete 

A jóbarátság 
Augusztus közepén a Nemzeti Kör tagjai és barátai Erdélybe utaztak. A kulturális programok mellett küldetésünket is teljesí-
tettük. Etéd-Kőrispatak magyarok lakta kistelepülésre visszajáró vendégek vagyunk, és soha nem megyünk üres kézzel. A 
tápiószeleiek által gyűjtött ruhákat, cipőket, gyerekjátékokat és több mint 200 db könyvet vittünk most is. Az ott élő emberek 
nagyon szerény körülmények között mezőgazdaságból élnek, így hát az eljuttatott adomány jó helyre került. Szőcs László, 
polgármester és testvére Szőcs Lajos a szalmakalap múzeum és a panzió tulajdonosa nagyra értékelte a könyvtáruk gyarapí-
tására szánt könyveket. Köszönjük az adományozóknak! 
Az elmúlt évben tett látogatásunk során mi is készítettünk egy emléktáblát, amely a szalmakalap múzeum udvarán található 
több száz tábla között. A táblák tanúsága szerint itt már jártak hetedhét országból, tengeren túlról, s talán még az üveghegye-
ken túlról is.  A Nemzeti Kör tagjai 
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"Az életünket nem a lélegzetvéte-
lek száma határozza meg,  
hanem azon pillanatok száma, 
amikor eláll a lélegzetünk!" 

 

 NÉMEDI ZALÁN 
 

2012. szeptember 1. 17 óra 
Tápiógyörgye: a környék és 
kistérségünk hatalmas sikere, 
hogy az elmúlt szezon kimagas-
ló eredménye alapján, (NB-III 2. 
hely) a Tápiógyörgyei Asztalite-
nisz Sport Klub /TASK/ a Nemzeti Bajnokság II. ligájába 
jutott, és ott első mérkőzését játszotta. 

A csapat játékosa, Némedi Zalán itt él közöttünk. Innen 
jár szorgalmasan edzeni és versenyezni a szomszédunkba. Ő 
volt a csapat húzóembere és legeredményesebb tagja az el-
múlt szezonban. Sikert sikerre halmozott, neves versenyző-
ket győzött le. Éves teljesítménye fél százalék híján 80 %. 

Emlékszem, amikor egy nagyon kis gyerek, a tápiószelei 
tornaterembe jött, ahol a környék legjobb utánpótlás nevelé-
se volt, ebben a sportágban. Szerény, halk szavú, de nagyon 

ügyes, jó labdaérzékű volt, amit mind a mai napig megőrzött. 
Aztán különböző okok miatt megszűnt Tápiószelén a máig 
legeredményesebb sportág /két NB III-as csapat/. 

Zalán és a csapat többi játékosa Tápiógyörgyére ment 
játszani e sorok írójával együtt. Baliczky András lett Zalán 
következő mestere utánam. 

Az első NB II-es mérkőzésen Zalán nagyon készült a 
bemutatkozásra, de nem volt elég önbizalma. Jól jött neki 
egy kis lelki segítség. Mint első mestere, és a sors kegyeltje, 
aki ezen a napon egy csapatban játszhattam vele, mondtam 
neki pár bíztató szót: higgyél magadban, sokat dolgoztál 
ezért! 

Aztán jött a szép eredmény: négy mérkőzésből három 
győzelem, 75 % az NB II-ben. 

Igaz, a csapat vereséget szenvedett. Rajta kívül csak egy 
fiatal tápiógyörgyei nevelésű titán, Vágó Péter nyert egy 
meccset, akivel már Zalán foglalkozik egy kicsit többet. Eb-
ben a sportágban nincsenek csodák /vagy mégis!?/, csak ki-
tartó munka van, ami előbb-utóbb sikert hozhat. 

 
SOK ILYEN CSODÁT ZALÁN! 

Faragó Sándor 

KÖZÖTTÜNK ÉL 

Augusztus 11-én immár hetedik alkalommal ren-
deztük meg a mozgáskorlátozottak kistérségi találkozóját. A 
helybeli sorstársak mellett eljöttek a taksonyi, nagykőrösi, 
ceglédi, abonyi, jászberényi, tápiószentmártoni és 
szentmártonkátai klubok képviselői is, így 140 fő volt jelen. 

Délelőtt 10 órakor szolidan megterített asztalokkal 
vártuk vendégeinket. Összejövetelünket megtisztelte jelenlé-
tével városunk polgármestere Kovács Ferenc Úr és kedves 
neje, Tóth Julianna jegyzőnő és Dömők József alpolgármes-
ter úr, valamint a Borostyán Nyugdíjas Klub, az Erdélyi Ma-
gyarok Klubja és a Bizalom Klub képviselői. 

Sajnos az Önkormányzat ezévben a szűkös anyagi 
helyzete miatt anyagi támogatást nem biztosít klubunk részé-
re. Azonban kedves ajándékot kaptunk Tőlük. Megvendégel-
ték a jelenlévőket az iskola menzáján készített nagyon finom 
sertéspörkölttel, amit a klub tagjai szolgáltak fel. Így a tom-
bolából befolyt pénzből tudtuk biztosítani a zsíroskenyeret, 
ásványvizet és a kávét a résztvevők számára. Az ebédhez a 
savanyúságot Tóth Lajostól, a kenyeret Jónás Zoltán jóvoltá-
ból, az üdítőt és a bort pedig a Roszik kocsma felajánlásával 
kaptuk. Hálásan köszönjük! 

Szóvívőnk, Terékné Erzsike megnyitója után a 
klubvezetőnk, Jovanovitsné Marika köszöntötte a megjelen-

teket, majd a Polgármester Úr üdvözölte a vendégeket, és 
hatalmas virágcsokorral köszönte meg a klubvezető áldoza-
tos, fáradtságot nem ismerő munkáját. A klub tagjai nevében 
Bakó Kálmán virággal köszönte meg Marika munkáját és 
kérte, hogy a továbbiakban is ilyen odaadással tevékenyked-
jen a klub, a tagság érdekében. 
A klub tagjai és a visszatérő fellépőink kedves műsorral szó-
rakoztatták a megjelenteket. Elsőként Borsos Judit előadásá-
ban hallottunk egy szép verset, majd a Simon Marcsa Ama-
tőr Színjátszók Körének előadásában láttunk egy humoros 
jelenetet. Majd Bartuczné Ilonka, Sipos Jenő, Miskolcziné 
Terike, Vass Ivett, Lakatos Istvánné Nusika Taksonyból, 
Siposné Marika, Boros István, Terék István, Terékné Erzsi-
ke, Raffael Eszter, Gergő és Gyurika, Tóth Bianka, Palásti 
Maya és Dana dallal, verssel, prózával színesítették a mű-
sort. A műsort a tánckar fergeteges cigánytánca zárta. 

A támogatók és a klub tagjai által felajánlott tombo-
latárgyak is gazdára találtak. A zenei aláfestést a műsorhoz 
és a délután folyamán Terék István barátunk szolgáltatta. 
Kösz Komi! 

Felejthetetlen nap volt mindnyájunk számára. Ezúton 
köszönjük azon klubtagok munkáját, akik a rendezvény 
sikerében munkát vállaltak. 

HÍREK A MOZGÁSKORLÁTOZOTT KLUB ÉLETÉBŐL 

Augusztus 25-én a Mozgáskorlátozottak részére para 
sportnap volt Taksonyban, melyre a tápiószelei klub is kapott 
meghívást. A klubtagok saját pénzükből autóbuszt béreltek, 
így 17 fő tudott részt venni rajta. A nagy sikerre való tekintet-
tel meghívást kapott a tánckar is a cigánytánc előadására. Itt 
is fergeteges sikert arattak, melynek hatására már meghívásuk 

van a jászberényi klubtól is. A para sportnapi rendezvényen a 
klubtagjaink nagy sikereket értek el: 

 
Lengőteke:  I. hely Bükkösi István 
  II. hely Jovanovits Gyuláné 
Kapura rúgás:  I. hely Samu Sándorné 
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 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. 

 Felhívom a Lakosság figyelmét arra, hogy a földhasz-
náló a 2008. évi XLVI. törvény szerint köteles az adott év 
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, ezt követően pedig ezt az álla-
potot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn kell 
tartani! A jegyző június 30-át követően köteles hatósági eljá-
rást kezdeni azon belterületi ingatlantulajdonosokkal szem-
ben, akik elmulasztották a védekezési kötelezettségüket tel-
jesíteni. 
 A növényvédelmi bírság legkisebb összege tizenöt-
ezer forint, de a legsúlyosabb esetekben akár ötmillió forint 
is kiszabható. 
 Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben kül-
területen észlelnek parlagfüves területet, ne a Polgármesteri 
Hivatalt értesítsék, hanem az ügyben eljárni illetékes Pest 
Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgató-
ságát (Cím: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3. Tel.: +36 
(28) 512-440). 
 Nem kizárólag a parlagfüves területeket szankcionál-
ják a jogszabályok. Mivel a gyomnövények többsége a par-
lagfűhöz hasonlóan allergén, ebben az esetben egy ered-
ménytelen fölszólítás után a Polgármesteri Hivatalnak az 
ügyet a növényvédelmi igazgatósághoz bírságolásra föl kell 
terjesztenie. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy ezek 
a szankciók csak virágzó vagy magvat szóró gyomnövények 
észlelése esetén alkalmazhatók! 
 Ezúton kérünk minden földhasználót és ingatlantulaj-
donost, hogy az ápolt egészséges környezet, a lakosok 
egészsége, bírságolás és kényszerkaszálás elkerülése érdeké-
ben végezzék el területeik gyommentesítését, ápolását! 

Bakó Krisztián 
aljegyző 

A parlagfű elleni  
védekezés  

 Köszönet 
A Tápiószelei Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében köszönetün-
ket fejezzük ki Kovács Leventének, a CG Tápiószelei telephelye 
vezetőjének.  
A gyáregységben megszűnt a vállalati tűzoltóság, aminek követ-
keztében légzőkészülékek maradtak használaton kívül. Ezeket a 
rendkívül értékes eszközöket, minden térítés nélkül, a szelei 
tűzoltóknak adták át használatra. Lehetőséget teremtve ezzel 
tűzoltóinknak, hogy a tűzvédelmi munkát még magasabb szín-
vonalon láthassák el. 

Faragó Sándor 
ÖTE elnöke    

Közérdekű telefonszámok: 
 
Önkormányzat intézményei: 
Polgármesteri Hivatal –  
központi telefonszám: 53/580-030 

– polgármester – 53/580-031 
– jegyző – 53/580-032 
– aljegyző: kereskedelmi, szabálysértési ügyek – 53/580-034 
– gazdálkodási csoport – 53/580-035,  
– pénztár – 53/777-041 
– adóigazgatási ügyintézők – 53/777-040 
– anyakönyvvezető, népesség nyilv., közgyógyellátás – 

53/580-038 
– anyakönyvvezető, gyámügyi ügyintéző – 53/777-042 
– szociális ellátások, segélyek – 53/580-036 
– anyakönyvvezető, szociális ellátások – 53/580-039 

Általános Iskola – Széchenyi út 20.: 53/581-003 
– Farmosi út 8.: 53/380-133 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 53/380-028 
Gondnokság – ivóvíz ellátással kapcsolatban: 53/580-033 

– egyéb ügyek: 53/777-044 
Könyvtár – 53/380-034 
Művelődési Ház – 53/381-232 
Óvoda: 53/380-060 
 
Egészségügyi ellátok: 
Védőnői szolgálat – 53/380-858 
Házi orvosi szolgáltatók: 

- dr. Pap Gábor – 53/380-050, 
- dr. Radics Ilona – 53/380-079, 
- dr. Hódi Pál – 53/380-154 

Gyermekorvos: 53/380-029 
Fogászat: 36-70/2593060 
Ügyelet (16.00 órától 08.00 óráig): 29/440-074 
 
Egyéb közérdekű telefonszámok: 
Tápiószelei Rendőrőrs – 53/380-007 
 
Közvilágítási hibabejelentés telefonszáma: 06-40-200-
817 

- e-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu 
- fax: 93/537-549 
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„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” 

Juhász Gyula 
Július hónapban elhunytak 
Varga Károly élt: 71 évet 
özv. Kovács Ferencné született: Nagy Mária élt: 86 évet 
Augusztus hónapban elhunytak 
Hellenbart Róbert János élt: 59 évet 
Fehér József élt: 62 évet 
Mészáros János élt: 72 évet 
Dr. Fekete Ilona élt: 63 évet 

Emléküket megőrizzük! 

ELADÓ Tápiószele város belterületén Vörösmarty utcában építési 
telek eladó. 4859 m2 egybe, de lehet megosztva is, négyfelé,  

egy személy 337 négyszögöl. Irányár: 1.350.000 Ft  
Érdeklődni: 06 1 210 00 598; 06 20 968 0089 

Gyászhír 
Fájdalommal tudatom az egykori osztálytársakkal  

és ismerősökkel, hogy Dr. Fekete Ilona (Fekete Ilka)  
63 éves korában elhunyt.  

Kívánságára Budapesten édesapja mellett helyezték örök 
nyugalomra. 

Boros Erzsébet  Újszász 

Ezúton köszönöm meg mindenkinek, akik drága jó férjem, 
Mészáros János temetésén részt vettek, sírjára a kegyelet 
virágait hozták. 
Köszönöm háziorvosunknak, dr. Papp Gábornak és asszisz-
tenseinek évek óta tartó lelkiismeretes munkáját. Megkö-
szönöm dr. Radics Ilona ügyeletben lévő doktornőnek fér-
jem rosszulléte alatti gyors intézkedését. Köszönet Mihucza 
és Társa dolgozóinak a lelkiismeretes munkáért. Pálfalviné 
Bartucz Icus és Bartuczné Icusnak hozzám irányuló viga-
szukat, segítőkészségüket. 

Mészáros Jánosné és családja 

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága jó 
gyermekünk, jó férj, szerető jó édesapa, testvér Marton 
Attila temetésén jelen voltak, sírjára a kegyelet virágait 
hozták. 
Köszönet a rokonoknak, a Yakuzák Se Jászberényi karate 
klubnak, a tápiószelei volt női kézilabda csapatának, a CG 
dolgozóinak, a munkatársaknak, a szomszédoknak, az is-
merősöknek. Köszönjük a Mihucza és Társa dolgozóinak 
lelkiismeretes munkájukat.                      A gyászoló család 
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Tusnádon jártunk Évnyitó

Augusztus 20. Augusztus 20.

Szüreti bálSzüreti bál

Motoros találkozóSzékely-magyar rovásírás tábla avatás 


