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A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

Ahány ember, annyiféle sors, annyiféle élethelyzet. Az új év mégis mindannyiunk számára új 
kezdetet, új reményt jelent. 

A napi gazdasági nehézségek, a  megélhetési gondok szorításában is meg kell őrizni a jövőbe vetett 
hitünket és összetartozásunkat. Magyarságunk történelmi múltjának megtartó ereje azt a tanulságot 
közvetíti a jelen számára, hogy a sikerek és kudarcok kollektív megélése, a tapasztalatok 
tanulságainak felismerése elvezethet egy jobb élet reménye felé. Közös nekiveselkedésünk, kitartó 
munkánk, áldozatvállalásunk, egymás segítése erőt adhat a nehézségek leküzdésére. 

Az új esztendő első napjaiban Tápiószele minden lakójának jó egészséget, gazdasági gyarapodást 
és megértő szeretetet kívánok. Bánat ne érje, a szomorúság kerülje Önöket! Hitük erősödjön, 
összetartozásuk gyümölcsözzön, Tápiószele fejlődjön!

Mindezekhez a jó Isten áldása segítsen mindannyiunkat a 2013-as esztendőben is!
Boldog új évet, Tápiószele!

THAPEU

ADJON AZ ISTEN

Adjon az Isten kérdésre választ
szerencsét, ő küldjön,

szerelmet, forró hogy hitem széjjel
kemencét, ne dűljön,

üres vékámba adjon az Isten 
gabonát, fényeket,

árva kezembe temetők  helyett
parolát, életet  - 

lámpámba lángot, nekem a kérés
ne kelljen nagy szégyen,

korán az ágyra adjon úgyis, ha
hevernem, nem kérem.

A magunk részéről bizakodással és Nagy László versével kívánunk minden kedves olvasónknak 
sikeres, szerencsés, bőséggel és jó egészséggel megáldott, boldog 2013 –at! 

a szerkesztőség

Kovács Ferenc
polgármester

ÚJ ÉV – ÚJ REMÉNYEK
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Kovács Ferenc 
polgármester 

KRÓNIKA 
Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei: 

A 2013-as esztendı elsı krónikája az 
elızı év végének eseményeit foglalja 
össze. 

A december mindig a karácsonyi ké-
szülıdés jegyében telik. Idén is felállí-
tottuk a település központjában a betle-
hemet, jelezve minden arra járó számára 
a karácsony közeledtét. Klubjaink kará-
csonyt köszöntı összejövetelekkel, egy-
más köszöntésével fejezték be az eszten-
dıt. Az ünneplésen kívül az alábbi fon-
tos dolgokban születtek döntések: 

A Tápiószelei Egészségház Kft-vel 
(Egészségügyi központ bıvítıje) a szer-
zıdések aláírásra kerültek. A szerzıdés 
életbelépéséhez szükséges a kormányzat 
jóváhagyása, ehhez az iratokat és a ké-
relmet benyújtottuk. 

A testületi döntés alapján a családse-
gítı és gyermekjóléti szolgálati épület 

felújítására (Széchenyi út 22.) nyert pá-
lyázati támogatás más helyszínen való 
felhasználását kértük a Belügyminiszté-
riumtól, mint pályáztatótól. A kérelmük 
támogatást nyert. Így a munkálatokat 
követıen megújult, korszerő környezet-
ben fogadhatja az intézmény a klienseit. 

December közepén a Blaskovich Já-
nos Általános Iskola mőködtetését az 
államot képviselı KIK-nek átadtuk. Ja-
nuár 1-jétıl ez a központ mőködteti az 
iskolát és alkalmazza a dolgozóit. 

Január 1-jétıl teljes körően az Ökovíz 
Kft. üzemelteti és szolgáltatja az ivóvi-
zet településünkön a hatályos jogszabály 
alapján. 

A korábbi Város Gondnokság január 
1-jével megszőnik, mint intézmény, és 
település üzemeltetési csoportként az 
önkormányzat közvetlen irányítása alatt 

végzi tovább a feladatát. 
Önhibájukon kívül hátrányos helyzet-

be került települések (ÖNHIKI) támoga-
tásra benyújtott igényünket a kormány 
támogatta, és 43 millió Ft-ot ítélt meg 
ezen a címen településünknek. Ezúton is 
köszönjük Czerván György országgyő-
lési képviselı úrnak a segítségét ebben 
az eljárásban. 

 Adó-visszatérítésként több mint 49 
millió Ft-ot utaltunk vissza a CG-nek  
2012-es évi adójából. 

A 2013-as új év új gazdásági felada-
tokat hoz, több területen is áttérünk a 
normatív finanszírozásról a feladatfinan-
szírozásra. Reméljük, ez a településünk 
elınyére fordítható. 

Az új év új idıszámítás kezdetét hozta a települések életé-
ben. Január 1-jétıl nagyon sok minden megváltozott hazánk-
ban, s így Tápiószelén is. 2013 a közigazgatásban bekövet-
kezett változtatások bevezetésének éve lesz. Nézzük azokat a 
területeket, amelyek önkormányzatunkat érintik! 

A közigazgatási rendszer fokozatosan átalakul. Elsejétıl 
mőködnek a járási hivatalok. Többek között ezen hivatal alá 
került a Munkaügyi Központ, a Földhivatal, az Okmányiro-
da. Gyámügyi és szociális feladatokat is ellátnak. A dolgo-
zók átképzése is hamarosan megkezdıdik. A tápiószelei pol-
gármesteri hivatalban járási kirendeltség mőködik. Kor-
mányzati cél, hogy fokozatosan kormányablakká alakítsák a 
kirendeltségeket, így mindenre kiterjedı ügyintézés ezen 
irodák hatáskörébe tartozik a jövıben. 

Nagy vesztese az átalakításnak az önkormányzatiság. A 
települések önrendelkezési, rendeletalkotási jogköre jelentı-
sen szőkül ettıl az évtıl. Saját bevételeik fölött sem rendel-
kezhetnek szabadon. Feladataik a településüzemeltetésre 
szőkülnek. A fejlesztési feladatok központosítva megyei 
hatáskörbe kerültek. (1990 elıtt is a megyei vezetés határoz-
ta meg, hogy melyik településen mi épülhet.) A helyi elkép-
zeléseket jóvá kell hagyatni, és forrásokat (pénzt) kell hozzá 
szerezni. 

Az államosítás az iskolák kulturális és mővelıdési hatását, 
valamint identitás érzését csorbítja. Egy település múltjának, 
a hagyományai megırzésének és jelene alakításának fontos 
helyszíne volt az általános iskola, melynek közösségformáló 
ereje ebben a folyamatban valósult meg. A helyi sajátosságo-
kat figyelmen kívül hagyó központi és egységes tantervek 
nem segítik elı az összetartozás erısítését. Ebben az évben 
várható a szociális ellátórendszer államosítása is. 

A változások óriásiak, és nagyon nehezen követhetık. A 
naponta változó jogszabályi háttér teljes bizonytalanságot 
okoz. Jó lenne, ha valaki elmagyarázná az embereknek, hogy 
mi a célja a közigazgatás teljes átalakításának. 

Csak reménykedni tudok benne, hogy egy jobb, az embe-
rek számára élhetıbb rendszer kialakításán dolgoznak a kor-
mányzati erık. Az ıszinte kommunikációra nagy szükség 
lenne, mert a legjobb szándék is kudarcba fullad, ha az érin-
tettek véleményét nem kérik ki a döntések meghozatala elıtt. 

Bízom benne, hogy még a 2013-as esztendıben válaszokat 
kapunk a kérdéseinkre, és ténylegesen is érezzük egy szebb 
új világ kialakulását! 

 

2013 

Tápiószele város közigazgatási területén a magánszemélyek 
kommunális adója, építmény- és iparőzési adó került beveze-
tésre, illetve a gépjármővek adóztatása történik helyben. 
 Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy a magánszemé-
lyek kommunális adójának kivetéséhez az önkormányzat 

illetékességi területén magánszemély tulajdonában lévı la-
kás, telek és nem magánszemély tulajdonában álló lakás bér-
leti jogával rendelkezık kötelesek bevallást adni az adótár-
gyakról. Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetıleg lakás-
bérleti jogonként 8.000,- Ft, külterületi tanyás ingatlanok 

Kovács Ferenc 
polgármester 

Tájékoztatás a helyi adók változásairól 
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TÁPIÓSZELE DÍSZPOLGÁRA 
Tápiószele képviselı-testülete „Tápiószele díszpolgára” ki-
tüntetı címmel ismeri el azon személy érdemét, aki 
Tápiószele fejlıdéséért kiemelkedıen tevékenykedett, jó hírét 
keltve, jelentıs eredményt hozó tevékenységével, életmővé-
vel általános elismerést szerzett a településen, a település ha-
tárain túl, életében maradandó értéket teremtı munkája és 
példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll. 
„Tápiószele díszpolgára” viselheti a díszpolgári címet, vala-
mint élvezheti azokat a kiváltságokat, amelyek a rendelet 
szerint a díszpolgárt megilleti. 
 

„TÁPIÓSZELÉÉRT” EMLÉKÉREM 
Azon személy vagy közösség elismerésére alapított díj, aki 
vagy amely a társadalmi, a szociális, a kulturális, a gazdasági 
élet bármely területén tartósan kiemelkedı munkát végzett, és 
ezzel a település értékeit növelı eredményt ért el. 

VERİCZEY MÁRTON-DÍJ 
Tápiószele közoktatásában kiemelkedı érdemeket szerzett 
személyek elismerésére alapított díj. Verıczei Márton-díj 
adományozható annak a Tápiószelén legalább negyed évszá-
zadon keresztül pedagógus munkakört ellátó személynek, aki 
pedagógiai munkájával vagy egész életmővével általános 
elismerést szerzett, amely hozzájárul a település hírnevének 
öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt 
köztiszteletben áll. 

„TÁPIÓSZELÉÉRT” EMLÉKLAP 
Az Önkormányzat által alapított intézmények mőködésében, 
a település érdekében végzett kiemelkedı és tiszteletre méltó 
munkát, tevékenységet végzı személyek, példaértékő  csele-
kedetek elismerésére alapított díj.  
 
VÁRJUK A JAVASOLT SZEMÉLYEK NEVÉT, CÍMÉT ÉS A 

JAVASLAT RÖVID INDOKLÁSÁT. 

JAVASLAT TELEPÜLÉSI DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁRA 

A települési önkormányzat ,,Tápiószele díszpolgára”, 
„Tápiószeléért” emlékérem, Verıczey Márton-díj és 
„Tápiószeléért” emléklap elnevezéssel alapított díjat. Minden 
tápiószelei lakost, az egyes díjak adományozására javaslattételi 
lehetıség illeti meg. 

A díjak nemzeti ünnepünk (március 15-e), az 1848-1849-es 
forradalom és szabadságharc kezdetének alkalmából rendezett 
települési ünnepség keretében adjuk át. 

Javaslatokat 2013. január 25-ig várjuk ! Kérjük, hogy ja-
vaslatát röviden indokolja meg. 
Köszönjük! 

Kovács Ferenc  
polgármester 

Könyvtári hírek 
„Karácsonynak éjszakáján” címmel rajzpályázatot hirdetett könyvtárunk, melyre gyönyörő alkotások érkeztek be mind 

az alsó, mind a felsı tagozatos tanulóktól, kifejezve a karácsonyi ünnepkör lényegét. 
Az 5. b osztály elıadásában megtekintettük Molnárné Volák Ildikó által betanított hagyományırzı betlehemes játékot, 

amely után sor került a fent említett rajzpályázat eredményének kihirdetésére. Az alsó tagozatosokat osztályszinten értékeltük 
és jutalmaztuk, mivel kollektív munkát küldtek be. A felsı tagozatos egyéni versenyzık mindegyike részesült jutalomban. 

Könyvtárosok 

esetében, amelyek közmővel nincsenek ellátva, 2.500,- Ft/
év. 
 Tájékoztatom az önkormányzat illetékességi területén 
építmény tulajdonjogával rendelkezıket, hogy kötelesek 
adóbevallást tenni. Az adó alapja az építmény m2-ben számí-
tott hasznos alapterülete. Építményadó évi mértéke 2013. 
január 1-jétıl módosul az alábbiak szerint: 
a) garázs, raktár adótárgy esetében 120,- Ft/m2, 
b) az a) pontban meg nem jelölt adótárgy esetében 600,- Ft/
m2. 
 Tájékoztatom az iparőzési adó alanyait (egyéni vál-
lalkozókat, vállalkozásokat, ıstermelıket), hogy az újonnan 
induló vállalkozások bejelentését folyamatosan várjuk. Az 
állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység esetén az 
adó évi mértéke az adóalap 2 %-a. 
 A gépjármővek adóztatásával kapcsolatos feladato-
kat a központi adatszolgáltatás alapján látjuk el. Amennyi-
ben mentesség, kedvezmény igénybe vételére jogosult, kér-
jük, hogy a rendelkezésére álló okiratot szíveskedjék az ügy-
intézéshez benyújtani! 

 Az adótárgy, adóalany személyében bekövetkezı 
változások (pld. ingatlan értékesítése esetén, vállalkozás 
megszőnése esetén, építmény alapterületének változása ese-

tén stb.) bejelentését folyamatosan várjuk. A változást köve-
tı 15 napon belül köteles az adózó bejelenteni az adóható-
ságnak. Adóbevallásokat, változás bejelentéseket a Polgár-
mesteri Hivatal adóigazgatási feladatokat ellátó ügyintézıi-
nél lehet benyújtani, akikhez kérdéseikkel is fordulhatnak. 
 A kedvezmények és mentességek feltételeirıl a tele-
pülés honlapján (www.tapioszele.hu) közzétett rendeletben, 
vagy a Polgármesteri Hivatal adóigazgatási ügyintézıitıl 
tájékozódhatnak.  
 Felhívom figyelmüket, hogy adóbevallást mentesség-
re jogosultság esetén is be kell nyújtani! 
 A magánszemélyek kommunális adója, építmény- és 
iparőzési adóbevalláshoz szükséges nyomtatványokat a Pol-
gármesteri Hivatal adóigazgatási irodájában rendelkezésükre 
bocsátjuk, illetve a település honlapjáról 
(www.tapioszele.hu) letölthetık. 
 A helyi adókkal kapcsolatban 36-53/580-039 telefon-
számon várjuk hívásukat, személyes ügyintézésre az ügyfél-
fogadási idıben van lehetıség (hétfı – szerda – csütörtök). 
 

Tóth Julianna 
jegyzı 
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Élénken él emlékezetemben, hogy fiatal 
tanítónıként milyen lelkesítıen hatott rám a 
kisfalusi iskola egyik tantermének elsı padjá-
ból rám szegezıdı sötétbarna szempár, ami-
kor magyaráztam. Tudásszomj és tisztelet 
sugárzott felém, ami – különösen napjainkban 
– nem magától értetıdı, gyakori magatartás-
forma. 

- Makai András nemcsak az iskolában, ha-
nem felnıttként is elfogadott tagja lett tágabb 
környezetének is, munkahelyén tisztelet, mi 
több, szeretet övezte. Így nem ért meglepetés-
ként, hogy a 2002. évi önkormányzati válasz-
táson elnyerte a lakosság többségének bizal-
mát, és a képviselı-testület tagja lett. 

- Mivel is kezdhetjük 2013 elsı interjúját, 
András? 

- Csakis azzal, hogy eredményes, boldog új évet kívánunk 
a Híradó minden olvasójának! 

- Én is csatlakozom ehhez. Hogyan született meg annak 
idején a döntése, hogy vállalja a „megmérettetést”? 

- Az elızménye az volt, hogy a kisebbségi önkormányzat 
elnöke voltam. Az így szerzett tapasztalatok ösztönöztek arra, 
hogy induljak az önkormányzati választáson. Azzal a céllal, 
hogy – egyszerő családból származom – talán többet tehetek 
sorstársaimért. Nagy kihívást jelentett ez számomra a társa-
dalom felé. El tudnak-e fogadni a származásom miatt? Soha-
sem tagadtam meg cigány származásomat. Ennek sem elı-
nyét, sem hátrányát nem éreztem soha. Az is motivált, hogy 
Tápiószeléért így többet tudok tenni, hiszen itt voltam gyer-
mek, itt nıttem fel. Ön is tudja, mivel tanított. Nagy tisztelet-
tel, megbecsüléssel emlékszem vissza erre. Soha nem éreztet-
te velünk származásunk hátrányait, ezért nagyon becsülöm a 
mai napig is. 

- Köszönöm szépen, igazán jól esnek ezek a szavak. Mi-
lyen érzés volt, amikor megtudta, hogy az Önre adott szava-
zatok száma kiugróan magas? 

- Felemelı volt számomra, mint cigány ember és mint sze-
lei lakos. Meglepett, hogy ekkora bizalommal és tisztelettel 
vannak irántam! Bevallom, kicsit féltem a kihívástól. Ez me-
rıben más volt, mint a kisebbségi önkormányzat vezetıjének 
lenni. Pedig arra is büszke vagyok. 2001-2002-ben pályáza-
ton 800 000 forintot nyertünk, és felajánlottuk a Farmosi úti 
iskola akkor elkészült új épületének bebútorozásához, felsze-
reléséhez. Önkormányzati képviselıként kettıs elvárás nehe-
zedett rám: helyt kellett állnom a cigányok között is és a 
többségi társadalom javára is. Így magasabb volt számomra 
a mérce. Bizony kaptam kritikát, hogy „fehérebb vagyok a 
fehéreknél”, és elfelejtem származásomat. A konfliktusok 
nem érintettek jól, de a tettek és a munkám látható eredmé-
nye felülírta ezeket a vádakat.   

- Mikor jutott el oda, hogy átérezze: egy település mőkö-
désének és fejlıdésének felelıssége mekkora nyomással 
nehezedik egy közéleti emberre?  

- Mint helyi képviselı, felelısnek érzem magam városunk 
sorsáért. Átéreztem ezt, amikor letettük az esküt. Lejátszódott 
bennem, hogy mekkora felelısséget vállaltunk. Mikor a szo-
ciális bizottság tagjaként egyeseknek jó, másoknak rossz 

döntést kellett hozni, nehéz volt. Mindig figye-
lembe vettem a rászorulók helyzetét, megélhe-
tési gondjait, mégsem sikerült mindig tökéle-
tes döntést hozni. Nemcsak képviselıként, 
hanem munkavezetıként is a legjobb megol-
dást kerestem. A két feladatkör párhuzamosan 
mőködött. Nagyon sok embert ismerek, életkö-
rülményeiket figyelembe véve próbáltam hu-
mánusan dönteni, nem sértve emberi méltósá-
gukat.   
- Bizonyára volt olyan idıszak, amit a legsike-
resebbnek élt meg képviselıként. Melyik volt 
ez? 
- 2006 és 2010 között sokat szépült, épült tele-
pülésünk. Nem sajnáltam az áldozatot azért, 
hogy Tápiószele fejlıdjön. Emberként is és 
képviselıként is, ami erımbıl és idımbıl tel-

lett, mindent megtettem. 60-70 embert irányítottam, és képvi-
selıként is meg kellett felelnem. Az egészségügyi problémáim 
jelentkezését figyelmeztetésnek éreztem. De azért erre az 
idıszakra büszke vagyok. Teljes odaadással végeztem a 
munkám mindkét minıségemben. Nem sajnáltam a hétvégé-
ket, az ünnepnapokat a rendezvények elıkészítésében és le-
bonyolításában. Becsülettel helyt álltam, hogy jó színvonalú 
programmal szórakoztassuk a szelei polgárokat.  

- Volt-e kemény vitája valamelyik döntést megelızıen? 
- Igen, volt. A vízügy átadásának és a foglalkoztatás kér-

désében. A szociális bizottság tagjaként is gyakran konfron-
tálódtam képviselı társaimmal. 

- Nem közömbös a lakosságnak, hogy egy képviselı élet-
körülményei milyenek. Férjemtıl hallottam az önök példás 
igényességgel kialakított otthonáról, lakókörnyezetérıl, ame-
lyet feleségével, Erzsikével közösen teremtettek meg. Hon-
nan ez az átlagon felüli igényesség?  

- Nem kerestem példaképet, hanem mint egyszerő ember, 
normális körülményeket akarok teremteni családom számá-
ra. Ez ösztönöz a továbbiakban is, kitartó munkával, ami 
sajnos egyre nehezebb.  

- Jó szervezıkészséggel párosult rendszeretete a település 
arculatán is visszatükrözıdött. A magam részérıl hálás va-
gyok a temetıkben eluralkodott áldatlan állapotok megszün-
tetésére tett erıfeszítéseiért és a múzeum környezetében vég-
zett munkáért.  

- Mint tápiószelei lakos, magaménak éreztem a problémát.  
Magam is csodálkoztam, honnan vettem az erıt az elhanya-
golt temetık, a közterületek rendbe tételéhez. De voltak mun-
katársaim, hétköznapi emberek, akikre számíthattam. Ez 
úton szeretném nekik megköszönni odaadó munkájukat. Bár-
melyik idıszakban, télen, hajnalban takarították a havat a 
közterületeken, járdákon, parkolókban, a közintézmények 
környékén. Tudták a dolgukat, tudták, hogy Tápiószeléért 
teszik. Ennek megszervezéséhez kellett egy jó képviselı-
testület, az élén jó vezetıvel.   

- Volt-e a családjában muzsikus? 
- Igen. Édesapám nagybıgıs volt, a nagybátyám prímás, 

apósom brácsás, és több rokonom Budapesten híres zenész 
volt és ma is az. Ezt Terék József tudja tanúsítani.  

- Valóban. Terék József Tápiószele népzenéje a 20. szá-

INTERJÚ MAKAI ANDRÁS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİVEL 

Makai András  
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zadban címő dolgozatával emléket állít ennek a múlt homá-
lyába veszı kulturális értéknek. Miként lehetne ezt a tudást 
szélesebb körben ismertté tenni Ön szerint? 

- Ezt tudatni kellene a mai fiatalsággal, fıleg a cigánygye-
rekekkel, hogy valamikor milyen dicsıség volt zenésznek 
lenni. Sajnos, úgy nıtt fel egy generáció, hogy nem ismerték 
meg a tradíciókat, a hagyományokat. 

- Én legalább annyira sajnálom ezt, mint Makai András. 
Pedig az örökölt lappangó zenei tehetség jelen van a fiatalok-
ban. Sajnálom a hangszereket is, amelyek annyi vidám ösz-
szejövetel hangulatát teremtették meg egykor. Szívesen lát-
nám Önt gyakrabban kulturális rendezvényeken, mert a kép-

viselık jelenléte – csakúgy, mint az értelmiségé – példát 
adna a tartalmas szórakozás örömére. 

- Egészségi állapotom megromlott, ezért nehezen szánom 
rá magam, hogy otthonról kimozduljak, ha nem muszáj. Tu-
dom, ez nem mentség. Képviselıként és magánemberként is 
jót tenne az emberek között lenni a kulturális eseményeken. 

- Köszönöm Makai Andrásnak, hogy a Híradó olvasóival 
megosztotta véleményét. Kívánom, hogy az átalakított köz-
igazgatási rendszerben találjanak képviselı-társaival egyetér-
tésben jó megoldásokat a várható és nem várt feladatokra.   

 
Szatmári Imréné 

Nem tudom, a Kedves Olvasó tud-e arról, 
hogy közel hatodik éve mőködik egy olyan 
világhálós újság, amelyik a Tápió-vidék kul-
turális, karitatív, közösségi, sport eseményeit 
közvetíti a települések érdeklıdı polgárai 
között? 

Amikor annak idején, saját örömömre, 
saját költségeimen útnak indultam, nem is 
gondoltam volna, hogy mára 1. 300. 000 
(naponta 1000!) kattintás bizonyítja a szá-
momra, hogy a botrány, a bulvár, a szenzá-
ció, a politika mellett (vagy helyett!) ezrek 
kíváncsiak errefelé a jó hírekre is.  

E jó hírekért évek óta járok Tápiószelére 
is. Csak ebben az esztendıben több mint 30, 
fotóimmal gazdagon illusztrált írásunk szól 
elismerıen a kiemelkedıen magas minıségő, mégis meghitt-
séggel telített eseményeikrıl.  

A Blaskovich Múzeum, a Múzeum Baráti Kör, a 
Simonffy Kálmán Mővelıdési Ház, a Tápiószelei Természet-
barát Klub programjain otthon érzem magam. Büszke va-
gyok arra, hogy Gócsáné Móró 
Csilla, Szatmári Imréné, Urbán Má-
ria, Terék Mihályné, Pestiné Nagy 
Judit, Terék Mihály, Terék József, 
Lipák István, Faragó Sándor és má-
sok évek óta megtisztelnek figyel-
mükkel, baráti meghívásaikkal, 
honlapunk számára megküldött be-
számolóikkal. 

A tapiukultura.hu az ilyen tá-
mogató szellemi közösségeknek az 
erejében bizakodott akkor, amikor 
ez év októberében kiadta a kistérség 
évtizedek óta elsı helytörténeti-
kulturális magazinját, a Thapeu-t. 
A negyedéves megjelenésekre tö-
rekvı folyóirat tiszteletbeli fıvéd-
nöke a tápiószelei barátságokkal, 
szakmai kapcsolatokkal is bıséggel 
rendelkezı, sülysápi származású dr. 
Gecsényi Lajos professzor úr, a 
Magyar Országos Levéltár nyugal-
mazott fıigazgatója. Személye is 
garancia arra, hogy a 20 színes ol-
dalon, Katus Norbert szerkesztıtár-
sam elegáns tördelésében megjelenı 
periodika tartalmában és küllemé-
ben is színvonalasan fog hírt adni a 

Tápió-vidék kiemelkedı kulturális eseménye-
irıl, folyamatairól, professzionálisan lejegy-
zett történelmérıl, néprajzáról. 
Mindjárt az elsı számban Gócsáné Móró 
Csilla Blaskovichokról szóló kiváló tanulmá-
nyával és Terék József barátom népzenei le-
mezeit bemutató írásával! 
A Thapeu egy civil kezdeményezés, amelyet 
jelenlegi munkahelyem, a sülysápi Wass Al-
bert Mővelıdési Központ és Könyvtár, a süly-
sápi Önkormányzat és a település Oktatási 
Bizottsága fontos kezdeményezésnek fogad 
el. A lap a rendszeres megjelenéséhez szüksé-
ges anyagi támogatást – természetesen a szer-
kesztık és a publikálók is ingyen végzik 
munkájukat – szponzori támogatásokból és a 

periodika eladásaiból igyekszik majd elıteremteni. 
A második szám (az elsı szám a tapiokultura.hu-n olvas-

ható el) – hála támogatóinknak – 200 példányban már bizto-
san megjelenik, legkésıbb február elején.  

Ahhoz, hogy a Tápió folyó elsı írásos lejegyzésérıl nevét 
kölcsönzı Thapeu folyóirat tovább 
éljen, az is kell, hogy minél több 
tápiószelei polgár is megvásárolja 
majd ezt a második számot. Egyelı-
re – hogy a folytatáshoz legyen 
erınk – a lap 830 Ft-os nyomdai 
önköltséginek kerekített áráért, 800 
Ft-ért lehet megvásárolni a lapot, 
amelyhez a településeken élı bará-
taink segítségével a múzeumokban, 
tájházakban, mővelıdési házakban 
lehet majd hozzájutni! 
Kérem, kötelezettséget nem jelentı 
elıjegyzési szándékaikat a 
tarnavolgyi.l@gmail.com , a 06 
30 407 39 74-es telefonszámon, 
vagy akár szóban, a cikkben felso-
rolt barátaink bármelyikénél jelez-
zék! Ajánlom magunkat – a 
tapiokultura.hu-t és a Thapeu-t –, 
a kultúratámogató tápiószeleiek 
megtisztelı figyelmébe! 
 
2012. december 28.        

Tarnavölgyi László 
 a tapiokultura.hu  

és Thapeu szerkesztıje,  
népmővelı 

TÁPIÓSZELE, TAPIOKULTURA, THAPEU   

Tarnavölgyi László 
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KEDVES SZÜLİK! 
Már bizonyára értesültek a híradásokban arról, hogy „A nemzeti 

köznevelésrıl” szóló CXC. törvény 2013 szeptemberétıl egy új 
lehetıséget nyújt az Önök gyermeke számára. A 2013/14. tanévtıl 
kezdıdıen, minden állami fenntartású általános iskolában a 
leendı elsıs és az ötödik osztályos gyermekek két tantárgy közül 
választhatnak, amelyek heti egy tanórában bekerülnek az órarendi 
keretek közé. Ez a két lehetıség: az erkölcstan, vagy a felekezeti 
hit- és erkölcstan. 

Mit jelent ez a gyakorlatban?  
Azt, hogy a szülınek nyilatkoznia kell az elsıs tanuló beiratko-

zásakor, legkésıbb 2013. április 30-ig, hogy melyik tantárgyat vá-
lasztja a gyermeke számára: az erkölcstant vagy a hit-és erkölcstant. 
Ötödikes gyermek esetén ezt a nyilatkozattételt 2013. május 20-ig 
kell megtenni. Ezt a döntést a szülı mindig egy tanévre vonatkozó-
an hozza meg, a következı tanévben újra választ. 

Ahhoz, hogy ezt a felelıs döntést minél körültekintıbben 
meg tudják hozni, ehhez szeretnék segítséget nyújtani: 

Mint ismeretes, itt Tápiószelén, a helyi óvodában és iskolában 
alsó és felsı tagozaton egyaránt évtizedek óta folyik a református és 
a római katolikus hitoktatás minden évfolyam számára. Ez az isko-
lákban órarendi órákhoz kapcsolódóan, fakultatív jelleggel történik. 
2013. szeptemberétıl azonban kötelezıen bekerül a tanórák sorába 
új tantárgyként az erkölcstan vagy az e helyett választható alternatí-
va, a felekezeti hit- és erkölcstan. 

 Miért jó, ha a gyermek számára a hit- és erkölcstan órát vá-
lasztja a szülı? 

Egyrészrıl azért, mert az alapmőveltség része a Biblia ismerete, 
mely érettségi tantárgyként is válaszható. Továbbá gyermeke elıtt 
ezzel megnyílik az út a különbözı, nagy múltú és magas színvona-
lú, egyházi fenntartású közép- és felsıoktatási intézmények felé. 
Gyermeke megismerkedik a keresztyén értékrend fontos elemeivel, 
amelyek népünk és európai kultúránk alapját képezik. A szentírási 
történetek tanulmányozása segítheti gyermeke eligazodását az élet 
kisebb és nagyobb dolgaiban éppúgy, mint az élet legfontosabb 
kérdéseit illetıen. S végül azért, mert a hit-és erkölcstan, mint 
ahogy a neve is mutatja, tartalmazza az erkölcsi nevelést, illemsza-
bályok ismertetését is, de ezen túl választ ad olyan kérdésekre, ame-
lyek istenhit és a Biblia ismerete nélkül az ember számára megvála-
szolhatatlanok. A hit- és erkölcstan tantárgy széleskörő, biztos is-
meretet és iránymutatást ad az azt tanuló gyermekek számára. 

Ki tartja a hit- és erkölcstan órákat? 
A hit- és erkölcstan órákat a helyi egyházközség által megbízott 

személy: a lelkipásztor vagy hitoktatói végzettséggel rendelkezı, 
felkészült pedagógus tartja. 

Csak megkeresztelt gyermek választhatja a hit- és erkölcstan 
tantárgyat? 

Nem! Minden gyermek részesülhet a felekezeti hit- és erkölcstan 
oktatásban, akit a szülei beíratnak. A keresztség, a szülık egyházias 
gondolkodása nem feltétel! 

 

Mi reformátusok, a magunk részérıl minden gyermeket, vi-
lágnézeti hovatartozás nélkül, szeretettel hívunk és várunk, ahogy 
azt eddig is tettük. Bízunk abban, hogy azok a szülık, akik megke-
reszteltették gyermekeiket, Isten és ember elıtt tett fogadalmuknak 
megfelelıen „úgy nevelik és neveltetik” gyermeküket, hogy megad-
ják a lehetıséget a hitigazságok megismerésére, hogy majd a gyer-
mek önmaga is dönthessen világnézeti meggyızıdése felıl. De 
reménységgel, imádkozó szeretettel és nyitottsággal fordulunk azok 
felé a gyermekek felé is, akik még nem részesültek a keresztségben, 
de szüleik fontosnak tartják ez új, törvény adta lehetıség kapcsán 
gyermekükkel megismertetni a Biblia tanítását, minden polgári 
etika alapját, a Tízparancsolatot, az istenhitet és emberszeretetet, 
mely a boldog földi és az örök mennyei élet alapja és feltétele. 

Bizonyára ez volt a törvényalkotók célja is, hogy az Istent nem 
ismerı és ezért embert nem tisztelı világunk sötétségébe újra bera-
gyoghasson Isten Igéjének a világossága, reménysége és vigasztalá-
sa. S a legjobb ezt a munkát a gyermekek életében minél korábban 
elkezdeni, hiszen Jézus szava szerint „…ilyeneké a mennyeknek 
országa”. Az ı szívük még nyitott, képlékeny és kevésbé beszeny-
nyezett. 

Kedves Szülık, mint hat gyermeket nevelı édesanya átérzem az 
Önök helyzetét, hogy felelısen és helyesen szeretnének dönteni. De 
saját gyermekeimnek sem tudok jobb és biztosabb alapot kínálni 
ebben a folyton változó világban, mint Isten örökérvényő útmutatá-
sát. Ezért kérem, hogy éljenek a törvény adta lehetıséggel és en-
gedjék Jézushoz a gyermekeiket és ne tiltsák el ıket Tıle! Engedjék 
ıket a hittanórákra! Tanítsuk együtt szülık, pedagógusok, hitokta-
tók a felnövekvı nemzedéket Isten tiszteletére és egymás szereteté-
re, megbecsülésére! 

Hol lehet a református hitoktatással kapcsolatban további in-
formációkat találni?  

Honlap: www.reformatus.hu/gyik/hittan 
A tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola alsó és felsı 

tagozatán történı református hitoktatással kapcsolatban pedig biza-
lommal várom kérdéseiket személyesen a Tápiószele Széchenyi u. 
19. szám alatti lelkészlakáson vagy telefonon: 06-53-380-033, 06-
30-479-3880 illetve a tapioszeleszolos.ref@gmail.com e-mail címre 
küldött levélben. 

E témában a közeljövıben, levél formájában is személyesen 
felkeressük Önöket, és tervezünk egy óvodai-iskolai tájékoztatót az 
érintett szülık részére, valamint folyamatosan igyekszünk tájékoz-
tatást adni a városi újságban is. 

Istentıl megáldott, békés, boldog új esztendıt kívánok városunk 
Vezetısége és minden Kedves Lakosa részére. Kívánom, hogy a 
kihívásokkal és nagy változásokkal teli 2013. év legyen népünk 
életében Kegyelmi Év, amikor sokan felismerik Jézus Krisztusban 
a Szabadítót, a Megváltót, aki örök értelmet és célt tud adni minden 
ember életének. 

Mezı Istvánné 
hitoktató- segédlelkész 

Korcsolyázni voltunk 
A Blaskovich János Általános Iskola 53 tanulója Cegléden volt korcsolyázni Récsi László és Kosaras Katalin szervezésében. 
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Szeretettel várunk minden kedves érdeklıdıt 

2013. január 20-án, vasárnap 16 órakor 

a tápiószelei  Simonffy Kálmán Mővelıdési Házba 

Dr. Reisinger János 
 Munkácsy Krisztus-trilógiája  
címő könyvének bemutatójára. 

Vendégünk lesz a szerzı, aki maga ismerteti mő-
vét, és beszél a Munkácsy-festmények jelenkori 

idıszerőségérıl is. 
 

Reisinger János az ELTE magyar–francia szakán végzett, 
1978–1989 között az MTA Irodalomtudományi Intézetének 
munkatársa volt, doktori értekezését Babits Mihályról, kandi-
dátusi disszertációját a Biblia és az irodalom kapcsolatáról 
írta. 2000–2003 között Látók, szóljatok! címmel televíziós 
elıadás-sorozatot tartott a Bibliáról. Több mint húsz könyve 
közül három képzımővészeti tárgyú. A Sola Scriptura Teológi-
ai Fıiskola tanára. 

A helyszínen megvásárolható a 112 oldalas, keménytáblás, 
főzött album, amelyet dedikáltatni is lehet. 

A rendezvényre a belépés ingyenes! 

December 24-én 15 órakor karácsonyi hangulatban 
sokan gyülekeztek a tápiószelei római katolikus templom-
ban. Huszonkét éves hagyományt folytatva, pásztorjátékkal 
zárult le az advent, és kezdetét vette a karácsonyi egyházi 
alkalmak sorozata. 

A betlehemezés széles körben reneszánszát éli. A 
házról házra járó betlehemesek a háziaktól engedélyt kérve, 
némi kolbász, hurka, szalonna reményében tréfálkozva szó-
rakoztatják a gazdát és családját, de azért az áhítat szavai is 
elhangzanak a Megváltó születésérıl. Talán nem mindenki 
tudja, hogy a pásztorjáték mőfaja különbözik a betlehemes-
tıl. Elıadásának színhelye általában a templom, tartalma 
szentírási elbeszéléseken alapul, és az üdvtörténet ismert 
mozzanatait jeleníti meg, legtöbbször verses formában. 

Tápiószelén hagyományırzı értéket hordoz ez az 
ünnepi esemény. 1990-ben Földi László pedagógus élesztette 
fel 70 (!) gyermek részvételével a már-már feledésbe merült 
régi szokást, majd Palcsó Pálné kolléganımmel folytattuk a 
felemelı élményt nyújtó játék megszervezését és rendezését. 
Katonáné Barna Zsuzsannának, Ledacs Kiss Beátának és 
Bontovics Jánosnénak is része volt abban, hogy a szép ha-
gyomány nem szakadt meg. Az utóbbi években Borsos Judit 
könyvtárossal társulva tartjuk életben – a résztvevık és az 
érdeklıdık örömére – a betlehemi születés felidézését kará-
csony elıestéjén. Felbecsülhetetlen értékő az a segítség, 
amelyet a felkészülés idején a városi könyvtártól kapunk. 

2012-ben az tette különlegessé a pásztorjátékot, hogy 
a szereplık között az óvodás korútól a nyugdíjasig minden 
korosztály képviseltette magát.  Máriát és két pásztort a 
szeleiek körében jól ismert – körzeti és országos vers- és 
prózamondó versenyeket nyert – „Raffael-ikrek”: Eszter, 
Gergı és Gyurika (4. o.) alakították. Óvodás koruk óta tehet-
séges szereplıi játékunknak, akárcsak a Gábrielt alakító 
Heren Henrietta (2. o.) és az Isten akaratát elfogadó Józsefet 

szelíd szeretettel megszólaltató Baráth Bence (4. o.). Az ösz-
szekovácsolódott csoport tagja Katona Krisztián (öreg pász-
tor), Deák Bence (Augustus császár) és az ısszülıket megje-
lenítı középiskolás Sípos Csilla és Fejes József. 

Miután az óvodások világgá kiáltották versben és 
dalban, hogy „Nem is álom, ez valóság! Földre szállt az égi 
Jóság!”, a padsorok között repdesı angyalkák és a betlehemi 
csillagot olykor szemük elıl tévesztı apró pásztorok vonták 
magukra a figyelmet (Juhász Dorka, Kelecz Brigitta, Kelecz 
Xavér, Ládi Nikoletta, Menyhárt Katalin, Palcsó Bálint, Pé-
ter Alina, Récsi Richárd, Szıllısi Zsanett). A kísértés rafi-
nált erıit, a győlöletet, a reménytelenséget és a hitetlenséget 
az idısebb generáció képviselıi: Bartucz Antalné, Kovács 
Lászlóné és Samu Sándorné formálta meg a mondanivalót 
kiemelve, elgondolkodtatva a hallgatóságot. A gunyoros 
Sátán – akit a középiskolás Rugly Csaba személyesített meg 
– megszégyenülten vonult vissza birodalmába, miután csı-
döt mondott, hiszen a pásztorok feltartóztathatatlanul siettek 
a betlehemi jászolhoz. 

„Ahol neked semmi sincsen, 
Nekem ott a legfıbb kincsem.” 

„Ezt látom a bátor hitben: 
Közénk jött az élı Isten!” 

Tartozom még az örömhírt meghirdetı angyalok ka-
rának névsorával, akik igen harciasan szálltak szembe magá-
val a pokol fejedelmével is: Tokaji Nóra, Muhi Krisztina, 
Kanyó Klaudia, Juhász Lara, Baumann Mónika, Mihalovics 
Virág. 

Az Úr Kármán János plébános úr hangján szólt az 
ısszülıkhöz és a hírvivı Gábor angyalhoz. Borsos Judit szép 
zengéső hangja narrátorként emelte ki az elıadott, választé-
kos nyelvezető pásztorjáték vezérfonalát. 

És kezdetét vette a SZERETET ünnepe.  
 Szatmári Imréné 

MÚLÓBAN AZ ÉJSZAKA… 

A Magyar Kultúra Napja 
 

alkalmából 
 

2013. január 26-án, szombaton 16 órakor  
 

a tápiószelei Simonffy Kálmán Mővelıdési Házban 
 

„Magyar vagyok.  
Legszebb ország hazám…” 

 

címmel fotó kiállítás nyílik. 
 

 A magyar tájakat bemutató kiállítást  
Baán Katalin, ceglédi fotómővész 

 és az albertirsai fotókör munkái alkotják.  
 
 

A rendezvényen a 190 éve született 
 Petıfi Sándor versei hangzanak el. 

 

Közremőködik a Tápiószelei Színjátszó Társulat. 
 

Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! 
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1823. január 22–én, az akkor 33. évében járó Kölcsey 
Ferenc, a reformkor nagy költıje szatmárcsekei magányában 

papírra vetette páratlan hatású költeményét, a Himnuszt, amelyet 
azonban csak 1828–ban jelentetett meg. Mivel ekkor még mőkö-
dött a cenzúra, alcímként a kezdı versszak elé ezt írta: A magyar 
nép zivataros századaiból. És valóban, a keretes költemény fel-
idézi a magyar nép történelmének sorsfordító eseményeit. A dicsı 
múlttal szembeállítja a szomorú és remény nélküli jelent. A 2-3. 
versszakban a honfoglalást, a virágzó gazdaságot, a termékeny 
földet, Mátyás sikeres uralkodását eleveníti fel. A következı vers-
szakok a tragikus múlt szenvedéseit mutatják be nagy hatású, 
túlzásoktól sem mentes romantikus képekkel. Szabadságszeretı 
népünk „bőneink miatt” barbár hódítók, mongolok, törökök rabsá-
gába került. De a széthúzás, a belsı viszályok éppúgy megtépáz-
ták a régi dicsıséget, mint a külsı ellenségek. A költı nem lát 
kiutat, csak Isten segedelmével kerülhetjük el a pusztulást. Az 
Istenhez való fohász és könyörgés az elsı és utolsó versszakban 
foglalja keretbe a költeményt. 

A Himnuszt 1844–ben Erkel Ferenc zenésítette meg. A jól 
ismert dallam 1844. július 2–án csendült fel elıször a budapesti 
Nemzeti Színházban, és ezzel a magyar nemzet himnuszának 
rangjára lépett. Hivatalosan azonban csak 1989–ben került be a 
Magyar Köztársaság alkotmányába, és lett nemzeti szimbóluma-
ink egyike. 

A himnuszköltészet a középkorban élte virágkorát, része lett a 
vallási szertartásoknak. A késıbbi korokban már nem csak vallá-
sos tartalmakat fejezhetett ki, hanem bármely más bölcseleti mon-
danivalót, magasztos eszmét megfogalmazhatott, és a hagyomá-
nyos szerkezeti keretek is fellazultak. 

Nincs a földkerekségnek olyan országa, amelynek ne lenne 
zászlaja, címere, himnusza. A világ országainak állami himnuszai 
nagyrészt a XVIII – XIX. században születtek. Zeneileg három 
csoportba sorolhatnánk ezeket: 

- méltóságteljes, áhítatos, imaszerő dallamok: ilyen a német, 
angol svéd, osztrák, cseh, az USA - beli és a magyar himnusz 

- indulószerőek: például a francia, az olasz, a brazil 
- táncos, játékos himnuszok: ilyen a spanyol, a lengyel, a szlo-

vák, az izraeli 
A magyar himnuszt gyakran éri az a vád, hogy túlságosan 

pesszimista, túl komor, kevéssé lelkesítı, cselekvésre sarkalló. 
Ennek egyik oka, hogy az elsı világháború elvesztését követı 
trianoni békediktátum után a himnusz elıadásának tempóját nagy-
mértékben lelassították. Nem vitatható azonban, hogy a magyar 
lelkületet híven visszatükrözi. Mindemellett felemelı és megható, 
nemzettudatot erısítı, és a magyarok együvé tartozásának kifeje-
zıje, éljenek bár a világ bármely pontján. 

A himnuszt hallgatni, vagy még inkább énekelni mindig rend-
kívüli érzést, felfokozott lelkiállapotot jelent. Ünnepélyes és fel-
emelı. Egerszegi Krisztina a sikeres úszónı nyilatkozta: „Amikor 
1991–ben a perthi világbajnokság után megérkeztünk Ferihegyre, 
valaki egy szál hegedőn elkezdte játszani a magyar Himnuszt. 
Nagy csend támadt, s akkor éreztem ilyen meghatódottságot.” 

Egy anekdotát is feljegyeztek a himnusszal kapcsolatban. Rá-
kosi Mátyás pártfıtitkár, miután a régi címert újra cseréltette, 
Illyés Gyulát és Kodály Zoltánt felkérte egy úgynevezett 
„szocialista” himnusz megalkotására. Akkoriban persze a kérést 
illett parancsnak érteni. Nem kis bátorság volt a „megtiszteltetést” 
visszautasítani. Kodály csak ennyit válaszolt: „Minek új? Jó ne-
künk a régi.” 

Úgy gondolom, ezzel mindannyian egyetérthetünk. Énekeljük, 
hallgassuk emelt fıvel, egyenes gerinccel, méltósággal! Tiszteljük 
meg nemzeti énekünket, nemzeti értékeink szimbólumát, mutas-
sunk példát gyermekeinknek, fiataljainknak! 

Vállaji Ottóné 

JANUÁR 22.     A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 

A karácsonyváró ünnepi elıkészületek kedves színfoltja a betle-
hemes játék, amely az utóbbi évek visszatérı eseménye város-
unkban. A bibliai történet, ahogyan a Blaskovich János Általá-
nos Iskola tanulói életre keltették, a decemberi hideg ellenére is 
igazán szívet melengetı volt. Tekintettel a nagy érdeklıdésre és 
a pozitív visszhangra, szerettem volna többet megtudni a moti-
vációról, ami a gyermeki érdeklıdést és lelkesedést évrıl évre 
ébren tartja. 
Molnárné Volák Ildikó tanárnıt, a szereplı gyerekek vezetı-
jét leptem meg kérdéseimmel: 
- Honnan jött az ötlet, hogy az iskola falain kívülre lépjenek, és 
a nagyközönségnek is elıadják mősorukat? 
- Harmadik alkalommal neveztünk a „SzékelyKapuk – 
ZöldKapuk” címő nemzetközi pályázatra.  2012 decemberében 
az 5. b osztály Csillagok nevő csoportja készült elıadással, 
melyet a pályázat feltétele szerint több helyen is bemutattunk. 
- Hol mindenhol? 
- A betlehemes avatás alkalmából a parkban, de láthatták mőso-
runkat a Tere-Fere klubban, a mővelıdési házban, szerepeltünk 
a könyvtár bibliai témájú pályázatán, és természetesen elıadtuk 
az óvodában, iskolánk alsó és felsı tagozatának karácsonyi ün-
nepségén, sıt idén még az Agrobotanikai Intézetet is megleptük 
játékunkkal. 
- Nem volt ez fárasztó a gyerekeknek? 
- Egyáltalán nem. Nagyon lelkesen készültek. A korai kelés sem 
tántorította el ıket. Reggelente 7 órára jöttek a próbákra, a sok 
egyéb elfoglaltságuk miatt ugyanis nehéz lett volna összeegyez-
tetni a szabadidejüket. Figyelemre és említésre méltó, hogy egy 

tanuló kivételével mindenki szerepelni akart. 
- Hogyan ment a betanulás, a nem kevés szöveg memorizálása? 
- Sokat nevettünk a próbákon, szívesen emlékszünk vissza az 
elıkészületekre, és a beöltözésekre is. Minden elıadásra jöttek a 
szülık is segíteni. Nélkülük nem ment volna. 
- Mi volt a legnagyobb élmény, a legemlékezetesebb elıadás? 
- Az óvodai elıadás tetszett a gyerekeknek a leginkább, mert az 
ovisok jókat kacagtak a mősor egyes jelenetein. Közben pedig 
eszükbe jutottak a saját kisgyerekkori emlékeik, és a régi, ked-
ves óvónıikkel is találkozhattak. De nagy siker volt a szabadtéri 
elıadásunk is, ahol a rossz idı sem szegte kedvét sem a gyere-
keknek, sem a hallgatóságnak. Különösen a pásztorok humoros 
rigmusai ingerelték nevetésre a közönséget. 
- Említette a pályázatot. 
- Az elızı két évben bravúros sikert értünk el: 1 hetes horvátor-
szági nyaralást nyertünk, a gyerekeknek csak az útiköltséget 
kellett fizetniük.  Elsı alkalommal nem, de tavaly sikerült meg-
szervezni az utazást, és az adriai tengerparton csodálatosan szép 
napokat tölthettünk el, szlovákiai magyar gyerekekkel együtt. 
Elıször juthattak el a Blaskovich János Általános Iskola tanulói 
közül néhányan külföldi táborba. Nagy izgalommal várjuk, 
megismétlıdhet-e idén is ez örömteli esemény. 
-  Végtére is, három a magyar igazság! De már az eddig elért 
siker is kiérdemli a gratulációt. 
- A köszönetet is, a gyerekek szülei is, és mindazok a segítık, 
akik anyagilag is támogatták az utazást. 
- Köszönöm a beszélgetést. 

Vállaji Ottóné 
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JELES ÉVFORDULÓK 2013-BAN 
A tápiószelei múzeum 2013-ban ünnepli az alapító 
Blaskovich György születésének 135. és Blaskovich János 
születésének 130. évfordulóját. Ebbıl az alkalomból két rész-
letben ismertetést teszek közzé életüknek 1945 elıtti idısza-
káról, feltételezve, hogy a családi mőgyőjtemény állami mú-
zeummá szervezésének folyamatát a ’40-es évek végétıl min-
den tápiószelei lakos ismeri. 
 
BLASKOVICH GYÖRGY 
 1878. június 23-án született Erken. Elemi iskoláját itt 
kezdte, majd a nagyhírő nagybányai Magyar Királyi Állami 
Fıgimnáziumban tanult, ahol 1896-ban tett érettségi vizsgát. 
Ezt követıen 1896–97-ben a Kassai Királyi Jogakadémia, 
1897–98-as tanévben az Egri Érseki Joglíceum, majd 1899–
90-ben a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetem jog-
hallgatója volt. 1901. február 13.-án a budapesti egyetemen 
tett sikeres államvizsgát. György tanulmányait megszakítva 
1898-ban a K.u.K 4-ik huszárezredében látott el önkéntes 
katonai szolgálatot.  
 Blaskovich György még gimnazista korában került 
közeli kapcsolatba a nagybányai születéső festıvel, Réti Ist-
vánnal (1872–1945). Blaskovich a fiatal festı unokaöccsével 
járt egy gimnáziumi osztályba, s így kerülhetett sor arra, 
hogy az 1893-ban készült híres Réti képnek, a „Bohémek 
karácsonya idegenben” címő alkotásnak az egyik modellje 
lett. György és Réti István között jó barátság szövıdött, amit 
igazoltak a családi levéltárban ırzött levelek. Réti az egyiket 
1901 februárjában joghallgató barátjának írta. Már a boríték 
címzése is egy kis fricska: „Nagyságos Blaskovich György 
Úrnak Máramaros Sziget, Jogakadémia?” A címzésen sze-
replı vidékre ugyanis vadászni járt a Blaskovich család, s 
jogi tanulmányait György ekkor Budapesten végezte. A kér-
dıjel éppen azt ironizálta, hogy nem a jogi egyetemen, ha-
nem vadászaton tartózkodott barátja. Réti levele Blaskovich 
György lefestése elıtt íródott, s közös farsangi mulatság 
szervezésérıl szólt. A festı erre hívta barátját: „Jöjj, mert 
kevesen vagyunk. Eztán még tán le is festelek. Én semmirıl 
sem állok jót – se magamat, se mást illetıleg. Még ez utóbbit 
hamarabb. Isten áldjon kedves Györgyöm a viszontlátásig is, 
ölel öreg barátod Réti Pista.” Réti István 1901-ben portrét 
készített róla, amit ebben az évben Arckép napsütésben cím-
mel kiállítottak a Nemzeti Szalon tárlatán. 1901-tıl családjá-
val már a Felsı-Tisza-vidékén lévı Tiszaújhelyen élt, ahol 
1120 magyar holdas birtoka volt a Blaskovich famíliának. 

 Blaskovich György fiatal évei legfontosabb elfoglalt-
ságának a vadászat számított. Édesapja már korán bevonta 
fiait a vadászat rejtelmeinek megismerésébe. György így 
nyilatkozott errıl: „Édes jó apám hat éves korom óta tanít-
gatott a puskával való bánásra, el mert ereszteni a puskával 
már 12–13 éves koromban.” Blaskovich György elsı ızbak-
ját 16 évesen Nagybánya környékén ejtette el. Vadásznapló-
jának bejegyzései tanúsították, hogy a huszonéves fiatalem-
ber milyen sok idıt töltött a Kárpátok erdeiben, például 
1904-ben összesen 88 napon át vadászott. 1908-ban ritka 
vadászzsákmányáról, a két lövéssel lıtt három medve elejté-
sérıl a korabeli Kis Újság is beszámolt. 
 Blaskovich György jogi diplomája ellenére nem hiva-
tali, közigazgatási pályát választott, hanem a katonait. Több 
mint tíz esztendıt szolgált a császári és királyi hadseregben, 
s újabb négyet a Magyar Királyi Honvédségnél. Saját kérésé-
re 1912. december 31-én szerelték le. Elbocsájtó igazolását, 
mint a magyar királyi pápai 7. honvéd huszárezred hadnagya 
kapta. Ekkor már nem Tiszaújhelyre, hanem a tápiószelei 
kúriába tért haza. Blaskovich György életében még egyszer 
szerepet játszott a katonaság. Az elsı világháború idején, 
Budapesten a XVII. számú helyırségi kórházban töltötte 
tiszti szolgálatát, ahonnan 1918. december 11-én szerelt le.  
 1912-ben édesanyjával és öccsével együtt 
Tápiószelére költözött, itt élt 1960. január 14-én bekövetke-
zett haláláig. Máig ható szellemiségét jól példázta halálakor 
a Pest Megyei Hírlapban megjelent írás: „Lelkes kutatója 
volt a község múltjának, a környéken mindenütt ismerték… 
Nagy tisztelıje és híve volt Kossuth Lajosnak, a múzeumban 
nem egy értékes Kossuth-relikviát ıriznek, s róla, s negyven-
nyolcról beszélt legszívesebben. Pedig nemesember számba 
ment, igaz, mindig hozzátette: mi a Blaskovichok szegényebb 
ágához tartozunk. Nem győjtött vagyont magának, életét, 
anyagi javait egy cél érdekében áldozta: tanítani, megismer-
tetni az emberekkel a történelmi múltat, megmutatni, hogy 
csak a múlt megismerésével lehet jól érteni a jelent. Öreg 
volt, de nem ismert fáradtságot. Iskolások csoportjait, a 
messzirıl érkezett látogatókat bármikor örömmel fogadta s 
kalauzolta. Szerették a gyerekek és a felnıttek egyaránt.…
Szombaton délután helyezték örök nyugalomba, a földbe, 
melynek szerelmese, örökös vallatója volt.” 

 
Gócsáné dr. Móró Csilla 

Tájékoztatás 
A tápiószelei Erdélyi Magyarok Klubjának 

vezetısége a tagok beleegyezésével 2013. 
január 1-jétıl a klub nevét megváltoztatta.  

Az új név: Határontúli Magyarok Klubja. 
Az elmúlt évben a történelmi Magyarország 

más részeirıl: Kárpátaljáról és Délvidékrıl 
elszármazottak is csatlakoztak klubunkhoz, 
így a névváltozás szükségszerővé vált. 

Szeretettel várjuk minden új és régi tagunkat 
2013. január 25-én, pénteken 16 órakor a 
Simonffy Kálmán Mővelıdési Házban! 

 
Barta Sándor 

klubvezetı 

Szeretettel köszöntjük 
Légrádi Andrásné  

született Szenczi Ilonát 
90. születésnapja alkal-

mából. Családjával 
együtt jó egészséget, 

örömteli, derős éveket 
kívánunk: 

 
Szerkesztıség 
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Kedves tápiószelei lakosok! 
Városunkban sok rendezvény volt, ami azért jó dolog, mert ösz-

szehozza az embereket, idıseket, fiatalokat. Mégis én kicsit a csalá-
dom, és saját élményeimet szeretném megosztani önökkel. 

A Tusnádi Baráti Társaság tagjai lettünk 2012-ben, és olyan mér-
tékő szeretetet kaptunk az elsı pillanattól, melyet szeretnék megkö-
szönni ezzel a pár sorral!  

Havonta összejön a tagság, beszélgetünk, tervezgetünk, hogy mit 
kéne megvalósítani. Közös programokat szervezünk, pl.: szalonna-
sütés. Nyáron erdélyi gyermekek voltak településünkön nyaralni, 
sok élménnyel lettek gazdagabbak, mire hazamentek, de mi is kap-
tunk tılük rengeteg szeretetet.  

A városnapi rendezvényeken is szépen szerepeltünk, a fızıverse-
nyen és süteménysütı versenyen is lettek gyızteseink. Az év befe-

jezéseképpen decemberben a testvértelepülésünkrıl jöttek hozzánk 
látogatóba, aminek nagyon örültünk! Közös disznóvágást tartot-
tunk, a tusnádi fúvósok és a színjátszó csoport színvonalas mősort 
adtak elı. Este disznótoros vacsora és bál volt a mővelıdési házban, 
melyen mindenki nagyon jól érezte magát! Óriási eredmény ez a 
mai rohanó világban, hogy így össze tudunk fogni, figyelünk egy-
másra, és tenni akarunk a jó ügy érdekében! Köszönjük társaságunk 
minden tagjának. Csoportunk két fı mozgató rugójának Magyariné 
Magdinak és Czakóné Julinak, hogy a szervezést, ügyintézést ma-
gukra vállalják, és megmozdítanak valamit az emberekben, amit én 
úgy hívok: SZERETET! 

Irányt, példát mutatunk fiataljainknak,hiszen a jövı az övék! 
Köszönet az összefogásért,a szeretetért, törıdésért. 

Katona Józsefné Joli 

KÖSZÖNET A SZERETETÉRT 

December 19-én délután karácsony jegyében tartotta a 2012-
es év utolsó összejövetelét a klub 62 sorstárs részvételével. Ren-
dezvényünket megtisztelte jelenlétével városunk polgármestere 
kedves feleségével, a jegyzını, a civil szervezetek küldöttei és 
a református tiszteletes asszony. Az ünnepség szóvivıjének, 
Terékné Erzsikének kedves megnyitó szavai után klubvezetınk, 
Jovanovitsné Marika üdvözölte a megjelenteket. Kedves jelenet 
volt mikor a klubvezetı ajándékkosárral köszönte meg Terék 
Pisti barátunknak az egész évi hangulatfelelısi munkáját. 
(Kösz’ Komi!) 

A polgármester úr virágcsokorral, a klub tagsága pedig aján-
dékkosárral köszönte meg Jovanovitsné Marikának az egész évi, 
fáradtságot nem ismerı szervezı-segítı tevékenységét. A tiszte-
letes asszony karácsonyi megemlékezése után az általános isko-
la 4. c osztálya nagyon aranyos mősorral szórakoztatott bennün-
ket. Hálás köszönet a felkészítı tanárnınek, Horváthné Vágány 
Andreának. A klub énekkara és tagjai prózával és énekszámok-
kal szórakoztatták a jelenlévıket. 

Ezután pedig megvendégeltük magunkat. A tápiószılısi Kiss 
pékségtıl kapott friss kenyérbıl (amit hálás szívvel köszönünk) 
a tagok által készített zsíroskenyér volt az ünnepi menü, majd 
süteményekkel és üdítıvel kínáltuk meg egymást. Nagyon fi-
gyelmes és megható volt, mikor a klubvezetı a maga által ké-
szített ajándékokkal kedveskedett minden sorstársnak. Nagy 
derültség közepette kerültek kisorsolásra a tagok által beadott 
tombolatárgyak. A jó hangulatú klubdélután a késı esti órákban 
ért véget. 

 
Kérjük a sorstársakat, hogy a január 30-i, 15 órakor kezdıdı 

összejövetelre a napirend fontossága miatt minél nagyobb szám-
ban jelenjenek meg! 

Istentıl megáldott, egészségben eltöltendı boldog új évet 
kíván: 

 a Mozgáskorlátozott Klub tagsága 

MOZGÁSKORLÁTOZOTT KLUB KARÁCSONYA 

Egy rövid visszatekintés az elmúlt évi programjainkra: nyol-
cadikos diákoknak szerveztünk és finanszíroztunk egy napos 
kirándulást. A tápióbicskei csata Huszárkonyha Fızıversenyén 
nem csak díjat nyertünk, de finom ebéddel vártuk a szelei diá-
kokat, akiket a pedagógusok elvittek a csatába. Részt vettünk a 
majálison, a gyereknapon pedig a nyársaláson kívül felnıttek-
nek és gyerekeknek játékokkal és báb-elıadással kedvesked-
tünk. Gabonát vittünk a nemzet kenyeréhez, és 11 napon át in-
gyenes programokat és étkezést biztosítottunk több mint 60 
gyereknek a "Határtalanul 2012 "elnevezéső táborban.  

A Tusnádi Községi Napokon egy 25 fıs  szelei csoport vett 
rész a 4 napos Erdélyi kirándulás keretén belül. A III. Város 
Napon kivettük részünket a versenyekbıl: foci bajnokság, fızı-
verseny, illetve az Elsı Házi-sütemény Versenyen, amelyet a mi 
társaságunk szervezett és jutalmazott. Az ıszi nyársaláson elı-
készítettük az erdélyi vendégek fogadását és elszállásolását. 
Felejthetetlen élményekben volt részünk a közösen eltöltött idı 
alatt: pesti kirándulás, disznóvágás szelei módra, disznótoros 
vacsorával, Mikulás és Krampusz érkezése, illetve a gyönyörő 
hangverseny, amellyel a Pro Musica Fúvószenekar betöltötte a 
mővelıdési házat elsı advent szombatján. Az évben utolsó teen-
dınk volt kicsit szebbé és gazdagabbá tenni pár szelei család 
karácsonyát.  

Köszönet mindenkinek, aki támogatta az említett programok 

megvalósítását - a város vezetısége, vállalkozók, magán szemé-
lyek - de külön köszönet a baráti társaságunk tagjainak, akik 
erejükön felül, pénzt, idıt, energiát nem sajnálva, többen a ko-
rukat meghazudtolva szívvel-lélekkel hozzájárultak az ötletek 
kivitelezéséhez. 

Isten áldjon meg mindannyiunkat, hogy még hosszú ideig 
folytatni tudjuk azt a munkát, amit szeretetbıl teszünk. 

Az elmúlt év során új tagjaink is lettek, de voltak érdeklıdök 
is, hogy lehet-e ehhez a baráti társasághoz csatlakozni. 

2013. február 2-án szombaton 15 órakor a Simonffy Kálmán 
Mővelıdési Házban Tápiószelén várjuk a társaságunk tagjait 
(gyerekeket és felnıtteket), illetve mindazokat, akik tiszta és jó 
szándékkal vennének részt a teendıinkben, és szeretnének egy 
vidám, egymásnak és másoknak segíteni szeretı csapatba tar-
tozni. A meglepetéseken kívül terítékre kerülnek a 2013-as ter-
veink, feladataink. Kérünk mindenkit, hogy pontosan érkezzen! 

Szent István királyunk azt mondotta volt, hogy: „A szeretet 
gyakorlása vezet el a legfıbb boldoguláshoz." Tegyük meg, ami 
rajtunk múlik, és gyakoroljuk a szeretetet! 

 

Honlapunk címe:  UTBT.webnode.hu 

az Újtusnádiak és Tápiószeleiek Baráti Társasága nevében 

Magyariné Birta Magdolna 

VISSZATEKINTÉS ÉS TERVEINK 
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GÓLYAHÍR 
„Azért mert szerettek, jöttem e világra, 

S lettem új fény, csillag, szülık boldogsága.” 
 

November hónapban születtek: 
Mózes Kinga  Nemes Erika és 
 Mózes László leánya 
Maczó Nóra Horváth Anikó és 
 Maczó Csaba leánya 
Nagy Szofia Janka Barna Henriett és 
 Nagy László leánya 
Majercsik János Bence Farkas Krisztina és 
 Majercsik János fia 
December hónapban születtek: 
Németh Rikárdó János  Makó Andrea és 
 Németh Ferenc fia 
Róth Benjámin Koncsik Kitti és 
 Róth István fia 
Maka Jázmin Maka Fruzsina és 
 Maka Tibor leánya 
Maka Ábrahám Maka Barbara és 
 Kutka György fia 
Szatmári Lili Falusi Erzsébet és 
 Szatmári Tamás leánya 

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

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

Juhász Gyula 

December hónapban elhunytak 
Boros Mihályné született: Bontovics Julianna élt: 89 évet 
Szőcs Józsefné született: Szekeres Ilona élt: 79 évet 
Magyari István élt: 73 évet 
Mohácsi Mátyásné született: Szabó Erzsébet élt: 89 évet 
Gyarmati Istvánné született: Visnyei Julianna élt: 84 évet 
Gyurcsik István élt: 71 évet 

Emléküket megırizzük! 

Köszönetünket fejezzük ki rokonainknak, barátainknak, 
református gyülekezetünk lelkészeinek és tagjainak azért a 
sok törıdésért, szeretetért, segítségért, amit kaptunk tılük 
az elmúlt hónapokban, illetve mindazoknak, akik utolsó 

földi útján elkísérték a szeretett férjet, apát, rokont, barátot 
és szomszédot MAGYARI ISTVÁNT. 

A gyászoló család 

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik  
a drága jó édesanya – nagymama – dédnagymama  

és üknagymama: özvegy Mohácsi Mátyásné született: 
Szabó Erzsébet temetésére eljöttek,  

sírjára a kegyelet virágait tették. 
Köszönjük a Mihucza és Társa dolgozóinak  

a lelkiismeretes munkát, Bartuczné Icának és lányának  
a korrekt, gyors, segítıkész ügyintézést.  

 A gyászoló család 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani  
mindazoknak, akik édesanyánk,  

Szőcs Józsefné temetésén részt vettek,  
sírjára koszorút, virágot helyeztek  
és fájdalmunkban velünk éreztek. 

A gyászoló család 

2012. december 9-én eljött a várva várt nap, kezdetét 
vette XXIII. Zuglói Táncfesztivál. Sokat gyakoroltunk erre a 
napra, mivel már nagyobb korcsoportba kerültünk. Így nem 
olyan könnyő dobogós helyezést elérni! De sikerült: a szín-
padi tánc „mini formáció” kategóriában II. helyezést értünk 
el.  

Nagyon örültünk, mivel már egy arany-, egy bronzér-
münk és egy zuglói kupánk van. Így teljes a paletta. 

Köszönjünk a tanárunknak: Sándor Nórának és a szülık-
nek a segítséget és a támogatást. 

Csiribiri tánccsoport  
 Lévainé Bakos Zsuzsanna  

SZERKESZTİSÉGI KÖZLEMÉNY 
A beküldött írások változtatásának jogát – terjedelmi okokból 

a szerkesztıség fenntartja. 
A képeket .jpg formátumban kérjük külön csatolva beküldeni. 

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

LAPZÁRTA: február 4. (hétfı) 
Lapmegjelenés február közepén várható. 

SOK GYAKORLÁS EREDMÉNYE! 
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