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KRÓNIKA 
Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei:  

A 2013-as esztendő utolsó hónapja 
békés, családi ünnepléssel, a karácsonyi 
készülődéssel telt el. Településünkön a 
már hagyománnyá vált programok, az 
adventi várakozás jegyében szerveződ-
tek, klubjaink a tagjaikkal közösen ün-
nepeltek. Idén is felállítottuk a Betlehe-
met, ezzel is jelezve mindenki számára a 
karácsony közeledtét. 

Önkormányzatunk december hónap-
ban 91 db élelmiszercsomaggal és 36 
adag tüzelővel próbált segíteni a rászo-
rultakon. (Sajnálatos, hogy a médiában 
hangoztatott tüzelőanyag programot 
nem rászorultság alapján osztják a tele-

püléseknek, hanem csak a lakosságszá-
mot veszik figyelembe! Így Tápiószele 
rászorultjai az idén sem kapnak tüzelőt!) 

Az ünneplés mellett haladnak a csa-
tornázási munkák a Kisfaluban (bár az 
időjárás nem éppen télies). A munkála-
tok ebben a körzetben már csak néhány 
hetet vesznek igénybe. Abban csak re-
ménykedhetünk, hogy rövidesen minden 
körzet rendelkezni fog engedéllyel és 
sokkal nagyobb erőkkel kezdődhet meg 
a munka tavasszal. 

December közepén 37,7 millió Ft-
os költségvetési kiegészítő támogatást 
kaptunk a kormánytól, így hiánymen-

tesen zártuk a pénzügyi évet. (A fel-
adatfinanszírozásra átállított önkor-
mányzatok komoly pénzügyi nehézsé-
gekkel küzdenek, a túlzott mértékű elvo-
násokat csak az év végi központi kiegé-
szítésekkel lehet helyreállítani!) 

2014-ben marad a feladatfinanszíro-
zás, teljesen új gazdasági és könyvelési 
szabályokkal, központosított rendszerrel. 
Egy hónapon belül kiderül, hogy jobbat 
hoz-e Tápiószelének, vagy nehezebb a 
2014-es költségvetés! 

                                                         

Tisztelt Szelei Lakosság! 

Önkormányzatunk „Tápiószele Díszpolgára”, „Tápiószeléért” Emlékérem, Verőczey Márton-díj és „Tápiószeléért” 
Emléklap elnevezéssel alapított díjat. Az alábbiakban rövid ismertetés olvasható az egyes díjakról.  
Ön, mint tápiószelei lakos, az egyes díjak adományozására egy-egy javaslatot tehet.  
Évente egy díszpolgári cím, „Tápiószeléért” Emlékérem és Verőczey Márton-díj, míg „Tápiószeléért” Emléklap több sze-
mély részére is adományozható. 
A díjak átadására - a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe - március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 
kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja - alkalmából rendezett települési ünnepség kereté-
ben kerül sor. 
 

Javaslatokat a 2014-es év díjazottjaira 2014. január 25-ig várjuk! 
Kérjük, hogy javaslatát röviden indokolja meg. 

 
Köszönjük javaslatát! 

ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ hulladékgyűjtés – szállítási naptár 2014. év I. félév 

Település Tárgyhavi általános  
begyűjtési rend 

Január Február Március Április Május Június 

Tápiószele második hétfő 13 10 10 14 12 
12 

(csütörtök)* 

*Tárgyhavi általános begyűjtési rendtől eltérő napok 

Nehéz megőrizni a nyugalmat, amikor ezt halljuk több 
városlakótól. Azt sem könnyű szó nélkül lenyelni, ha kinyi-
latkoztatásként adják tudtunkra, hogy a kultúra kizárólag itt 
vagy ott lakozik, és avatott letéteményesei X és Y. Visszate-
kintve a művelődési ház gazdag zenei és irodalmi kínálatára 
az elmúlt években és 2013-ban, igen magas színvonalú ren-
dezvények részesei lehettünk, ha nem dugtuk homokba a 
fejünket. 

Január 26-án, vasárnap este 19 órától a Simonffy Kálmán 
Művelődési Házban Pozsgai Zsolt Tolnay Klári 1930 című, 

a fővárosban jó ideje nagy sikerrel előadott színdarabját él-
vezheti a színházat kedvelő közönség. Kautzky Armand 
már több alkalommal szerzett maradandó élményt a szelei 
közönségnek. A Tolnay Klárit megszemélyesítő ifjú, Jászai-
díjas Kara Tünde sem fog csalódást okozni. (Nem szeren-
csés az időpont egybeesése az Erkel színházi bérlet előadásá-
val, ami többünket kizár ebből az eseményből. De erről ki 
tehet?!) 

Emlékezetes, szép estét kívánok mindenkinek! 
Szatmári Imréné 

„HOVA MEHETNÉNK? ITT NINCS SEMMI…!” 
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Az adventi időszakhoz és a karácsonyi ünnepkörhöz 
kapcsolódó régi szép szokások újra életre keltek az 
utóbbi években. Az ünnep közeledtét jelző adventi ko-
szorú négy gyertyája szinte minden otthonban meg-
gyulladt hétről hétre. Szeretném hinni, hogy nemcsak 
hangulatos lakásdíszként funkcionált ez a koszorú, ha-
nem hagyományos tartalma is ismert, és a készület idő-
szakában néhány percre elcsendesedve körülülte a csa-
lád, ki-ki számot vetve lelkiismeretével, gyengeségei-
vel, sajátmagához és embertársaihoz való viszonyulá-
sával. 

A karácsonyi örömet hirdető pásztorjáték hagyomá-
nya évek óta elmaradhatatlan beköszöntője legkedve-
sebb egyházi ünnepünknek a római katolikus templom-
ban. Idén is december 24-én délután gyermekek és fel-
nőttek, fiatalok és idősek gyűltek össze megtöltve a 
padsorokat. 

„Betlehem, Betlehem, a te határidba 
érkezett Mária, rongyos istállóba. 
Ott ülvén, mindegyre, elhagyott gerlice, 
elkészíté magát a boldog szülésre. 
 
Egy angyal, egy angyal újságot hirdetett: 
Betlehem várában kis Jézus született.” 

 

Ezzel a kedves karácsonyi énekkel vette kezdetét a 
kis Jézus születését bemutató játék. Az evangéliumból 
jól ismert szereplőket óvodások, iskolás gyermekek és 
egy meglett korú nagypapa szólaltatták meg. A pászto-
rok a jászolban fekvő betlehemi gyermek előtt az egy-
szerű emberek feltétlen hitével borultak le. 

„Ó, te drága Kisgyerek, 
nem szeretni hogy lehet? 
Hit, remény és szeretet 
volt, mi ide vezetett.” 

A napkeleti bölcsek a kiművelt, tudós elmék Isten 
megtestesülésének misztériuma előtti főhajtását állítot-
ták elénk. 

Szeretném Borsos Judit könyvtáros érdemeit hang-
súlyozni a pásztorjáték betanításában, aki már több éve 
társam ebben a páratlanul szép, sok felnőtt és gyermek 
számára kedves, hagyományőrző feladatban. Mindket-
ten úgy érezzük, hogy a karácsony méltó megünneplé-
sének bevezetését, a Szenteste elhagyhatatlan előzmé-
nyét jelenti ez az alkalom sok résztvevő számára. Talán 
a néhány kép érzékelteti az angyalok, pásztorok és ki-
rályok Istengyermeket magasztaló énekének örömét, a 
pásztorjáték magával ragadó hangulatát. 

Szatmári Imréné 

ANGYALOK ÉS PÁSZTOROK  

„Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyel-
vén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc 
vagyok vagy pengő cimbalom.” (1. Kor.13,1.) 

A vadász ismerősömmel beszéltem, ő mondta, hogy 
húsz őzike közül egy – kettő éri meg a felnőtt kort, töb-
bi elveszik, elpusztul. Az őzek számára a fürgeség, az 
életrevalóság, az elevenség, a figyelmesség nagyon 
fontos, másképp a ragadozók zsákmánya lesz. Azt gon-
dolom, hogy ami az őz számára a gyorsaság, az, az em-
ber számára a szeretet.  

A családjaink, közösségeink, népünk fennmaradásá-
nak legfontosabb feltétele az, hogy szeretet legyen köz-
tünk, szolidaritás, összetartozás, bizalom. Azok az em-
berek, közösségek, népek, ahol a szeretet, szolidaritás, 
egymásra figyelés megszűnik, ott nincs tovább. Ezek 
nélkül az erények, értékek nélkül, a gonosz lélek ben-
nünket egyenként levadász. 

A szeretet tartja össze a közösségeinket, élettel, fény-
nyel, meleggel, lélekkel tölti meg a családjainkat. Aki 

nem tudja szeretni a munkáját, környezetét, családját, 
nemzetét, annak számára minden csak fájdalom: rossz 
neki munkába menni, rossz a feleségéhez bújni, rossz 
neki a himnuszt énekelni, a testvéreivel nemzeti ünne-
pet ülni. (…) 

Erővel a világot nem lehet jobbá tenni, a népeket nem 
lehet összepofozni, bombázni egy nagy, békés, vidám 
családba. Egy dolgot tehetek, hogy alázatos szerete-
temmel, Jézus példájára, jelen vagyok.  

Tarts ki, higgyél a szeretet végső győzelmében! (…) 
Akarj szeretni, jó lenni és jönnek majd az emberek, 
hogy a Krisztusnál talált kincsed széthordják, és te ve-
rejték nélkül, úgy adod lángod, hogy attól gazdagabb 
leszel! Adná az Isten, hogy ez a nagyon fontos keresz-
tény erény mindannyiunk számára betevő falat legyen! 
 
Szeretettel, Csaba testvér 

 
Közreadta: Magyariné Birta Magdolna 

Böjte Csaba 
 ADVENTI ELMÉLKEDÉSEK  

/ részletek/ 
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Az Európai Magyar Fiatalságért 
Alapítvány 2013-ban is pályázatot 
hirdetett magyarországi és határon túli 
iskolák számára. A SzékelyKapuk-
ZöldKapuk című program célja a peda-
gógusok és a gyermekek népművészeti 
hagyományokkal, közösségi kultúrá-
val és a környezetvédelmi neveléssel 
kapcsolatos együttműködése. 

A Tápiószelei Blaskovich János 
Általános Iskola tanulói nem először 
vesznek részt ebben Molnárné Volák 
Ildikó tanárnő kezdeményezésére és 
vezetésével. Korábbi pályázataikkal 
rendkívül kedvezményes tengerparti 
nyaralást nyertek. A sikereken felbuz-
dulva 2013. október 31-éig ebben a 
tanévben is elküldték a részvételi szán-
dék regisztrálásához szükséges ponto-
san kitöltött adatlapot, és munkához 
láttak. A „Csillagok” (a csoport neve a 
projektben) a tápiószelei népművészeti 
hagyományok ismeretében szereztek 
már némi jártasságot, így az adventi 
betlehemezés szép szokását is jól is-
merik. Az elmúlt évben fogvacogtató 
hidegben hősiesen, a népi humor nyel-
vén és a karácsonyvárás örömével ját-
szották el a kis Jézus születésének tör-
ténetét -– Tápiószele köztéren felállí-
tott betlehemi istállójánál. 

A betlehemes játékok szövege, a 

karácsonyi népénekek verse és dallama 
tájanként, településenként más és más. 
Örvendetes, hogy bőséggel állt rendel-
kezésre nyomtatott és elektronikus for-
rás a kiválasztásához. Akadtak segítő-
kész szülők a jelmezek elkészítéséhez, 
a „pásztorok” pedig felkutatták a déd-
nagypapák hagyatékából az elmaradha-
tatlan bundát, kucsmát. Az ügyesebbek 
maguk faragtak pásztorbotot. 

A dalok egy része ismert, az újab-
bakat Ildikó néni segítségével tanulták 
meg. Ebben az évben a prózát és az 
éneket furulya- és hegedűszóló, vala-
mint pásztortánc is kiegészítette. Mind-
ezek ismeretében nem csoda, hogy 
több civil szervezet karácsonyi rendez-
vényére és az óvodába is meghívást 
kapott a „Csillagok” nevet viselő kis 
csoport, melynek tagjai: Sipos Angéla, 
Sipos Tamás, Tokaji Nóra, Baráth Ben-
ce, Bartucz Lázár, Laczkó Leon, Berta 

Dávid, Bartók Richárd, Makai Bence, 
Tóth Balázs, Fekete Adrián, Kovács 
Dorina, Pető Noémi, Rafael Fanni, 
Raffael Lilla, Bakos Bence és Nagy 
Edina. (Képek a hátoldalon.) 

A tápiószelei iskolában két alka-
lommal került sor a hagyományőrző 
betlehemes játék bemutatására, amelyet 
a tréfálkozó párbeszéd hallatán harsány 
derültség kísért, de ha a cselekmény és 
a mondanivaló komolyra fordult, el-
csendesedett és gondolataiba mélyedt a 
hallgatóság. 

„Csillag ragyog égi réten 
Az legyen az én vezérem. 
Hol a csillag majd megáll, 
Szívem nyugalmat talál.” 

Mint ahogyan régen, adventi esté-
ken a családokhoz bekopogtató betle-
hemesek jutalma sem maradhatott el, a 
szép népi hagyományt felelevenítő 
pásztorok, angyalok és napkeleti böl-
csek is részesültek egyszerű vendéglá-
tásban. 

Az adventi készület fontos része a 
Megváltó születése történetének megis-
mertetése, mert mindenkinek mond 
valamit a szeretetről, és arról, hogy az 
önzetlenség, a jóság megérdemli a fő-
hajtást. 

Szatmári Imréné 

SZÉKELYKAPUK-ZÖLDKAPUK   

Ilyentájt, újévkor gyakran teszünk 
fogadalmakat, nagy elhatározásokat. Mi 
mindent fogunk megvalósítani, véghez-
vinni az új esztendőben. Nagy elánnal 
szövögetünk terveket, mit csinálunk majd 
másképp, hogyan változtatjuk meg az 
életünket, életvitelünket. 

S ugyanilyen gyakran ezek a nagy 
fogadalmak az idő homályába vesznek, 
elsodorja őket a napi rutin, a megszokás, 
a rossz beidegződés. 

Pedig fontos lenne jól sáfárkodnunk a 
ránk szabott idővel, amely - mint tudjuk 
– véges. Hányszor sajnáljuk utólag, hogy 
ezt vagy azt elmulasztottunk, amit pedig 
meg kellett volna tennünk. Ezt vagy azt 
elhallgattunk, amit ki kellett volna mon-
danunk. Ezt meg azt viszont megtettünk 
vagy kimondtunk, amit nem kellett volna. 
Valamennyiünk lelkét nyomasztja, nyo-
maszthatja néhány elszalasztott lehető-
ség, elhalasztott cselekedet, elmulasztott 
látogatás, elodázott beszélgetés, ki nem 
mondott bocsánatkérés, ami már nem 
pótolható; ami már nem helyrehozható. 

Fentieken elmélkedve találtam egy 
gondolatsort: 

Az időről… 

Legyen egy bankszámlád, ahol min-
den reggel 86 400 forint kerül a számlád-
ra! Ez nem marad meg a holnapi napra. 
Minden este lenullázódik, akármennyit is 
használsz fel a nap folyamán Hát akkor 
mit lehet tenni? Természetesen használd 
fel MINDET! Mindannyiunknak van egy 
ilyen bankja. Ez az IDŐ! 

Minden reggel 86 400 másodperccel 
gazdagabbak vagyunk. Minden este le-
nullázódik, elvész, akármennyit is hasz-
nálunk fel céljaink eléréséhez. Soha nem 
marad egyensúlyban. Soha nem lesz 
több, egy másodperccel sem. Minden nap 
új számlát nyit nekünk, és minden este 
felégeti a maradékot. Ha elmulasztod 
felhasználni, az aznapi betéted elvész. 
Soha nem kapod vissza. Nem íródik jóvá 
másnap. A jelenben kell élned, a mai 
betétet használva. Befektetni, hogy a 
lehető legtöbbet tudj hasznosítani. 

Hogy megértsd, mennyit ér egy év, 
kérdezd meg a diákot, akinek ismétel-
nie kell. 
Hogy megértsd, mennyit ér egy hónap, 
kérdezd meg az édesanyát, aki koraszü-
löttet hozott a világra. 
Hogy megértsd, mennyit ér egy hét, 

kérdezd meg a hetilap szerkesztőjét. 
Hogy megértsd, mennyit ér egy óra, 
kérdezd meg a szerelmest, aki a talál-
kozóra vár. 
Hogy megértsd, mennyit ér egy perc, 
kérdezd meg az utast, aki lekéste a 
vonatot. 
Hogy megértsd, mennyit ér egy másod-
perc, kérdezd meg az autóst, aki nem 
tudta elkerülni a balesetet. 
Hogy megértsd, mennyit ér egy tized-
másodperc, kérdezd meg a sportolót, 
aki ezüstérmes lett az olimpián. 

Minden pillanat kincs, ami a tiéd, 
ezért becsüld meg jobban, hisz megoszt-
hatod valakivel, akivel tökéletesen elkölt-
heted. És emlékezz, az idő senkire sem 
vár. A TEGNAP történelem. A HOLNAP 
rejtelem. A MA ajándék. 

Gondolkodj el!  Hogyan töltötted el a 
napot? 

Bíztatom magunkat, tegyük meg, a 
fent leírtak szellemében gondolkodjunk 
el időnként, talán egy kicsivel szebb, 
jobb lesz a világ. 

Vállaji Ottóné 

ÚJÉVI GONDOLATOK 
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Sassné Miskolczi Csilla 
kulturális menedzser 

A Blaskovich Múzeum Baráti Köre, mint közhasznú egye-
sület, a BLASKOVICH-DÍJ ELNYERÉSÉRE pályázatot 
hirdet a 2013/2014-es tanévre a tápiószelei Blaskovich János 
Általános Iskola 8. osztályos tanulói részére. Célja a 
Blaskovich fivérek szellemi és tárgyi örökségének gondozá-
sa, népszerűsítése. 
Pályázatokat az alábbi témakörökben várunk: 
1. Szobrot állíttattunk a múzeumalapítók tiszteletére. Mu-

tasd be a szoborállítás menetét, azt a társadalmi összefo-
gást, amely lehetővé tette elkészíttetését! Értékeld ezt a 
művészeti alkotást! Mit tudsz alkotójáról? Hogyan illesz-
kedik a szoborcsoport a kúria kertjébe? 

2. A Blaskovich Múzeum szerepe Tápiószele város és a 
térség kulturális életében. Mutasd be, milyen programo-
kat kínál a felnőtteknek, a gyermekeknek! Melyiken vet-
tél már részt? Tapasztalataidról mesélj! 

3. A Blaskovich János Általános Iskola tanulója vagy. Ké-
szíts fogalmazást arról, mit jelent számodra ez az intéz-
mény! Mit tudsz iskolád névadójáról? Ki(k)től kaptad a 
legtöbb segítséget iskolai éveid alatt? Miféle sikerek, 
(kudarcok) értek itt? 

A pályázat feltételei: 
1. A pályázni szándékozó tanulók 2014. február 28-ig re-

gisztráltassák magukat a Baráti Kör titkáránál, Gócsáné 
dr. Móró Csilla múzeumigazgató asszonynál. 

2. Egy tanuló egy pályázatot adhat be a fenti témakörök 
valamelyikéből. 

3. A pályamű legyen olvasmányos, jól szerkesztett, stiliszti-
kai és helyesírási szempontból is kifogástalan. 

4. Terjedelme legalább öt gépelt oldal legyen (A 4-es oldal, 
12-es betűméret, másfeles sortávolság, hozzá tetszőleges 
számú illusztráció, forrásjegyzék csatolható.) 

5. Két példányban, névvel ellátva, esztétikus küllemben 
kérjük beadni az elkészült munkákat. A szöveganyagot 
kérjük elektronikusan leadni (CD-n, vagy csatoltan elkül-
deni a szelemuzeumbarat@gmail.com címre). 

6. A pályázat beadásának határideje: 2014. május 17. 
7. Cím: Blaskovich Múzeum Baráti Köre Tápiószele, Mú-

zeum út 13. 2766, vagy átadható személyesen Gócsáné 
dr. Móró Csilla múzeumigazgató asszonynak. 

8. A pályázók a Blaskovich Napok 2014. május 31-én 15 
órakor kezdődő nyílt baráti köri rendezvényén rövid 
előadásban mutassák be az elkészült pályázatot, válaszol-
janak az esetleges kérdésekre 

9. A pályázóktól elvárjuk, hogy legalább két alkalommal 
múzeumi konzultáción vegyenek részt. 

A pályázatok elbírálása: 
A pályázatokat a Múzeumbaráti Kör vezetősége, az iskola 

képviselőjének bevonásával bírálja el. A díj csak megfelelő 
s z í nvo na lú  pál ya m ű  e s e t é n  nye r he t ő  el .  
A díj odaítélésénél előnyben részesítjük az egyéni megköze-
lítésű, elmélyült búvárkodásra utaló műveket . 
A díj értéke ebben az évben 100 000 Ft, azaz százezer forint. 
Ezen kívül minden értékelhető munkát jutalmazunk. A díj 
átadása a tanévzáró ünnepségen történik. 
Fenntartjuk a színvonalas írások megjelentetésének jogát. 
 Arra kérjük az iskola pedagógusait, a tanulók szüleit, 

hogy bátorítsák jó képességű, tehetséges diákjaikat pályáza-
tunkon való részvételre, és segítsék tanácsaikkal őket! 
 
Tápiószele, 2014. december 2. 
 
Gócsáné dr. Móró Csilla   Terék Mihály 
 titkár          elnök 

A Simonffy Kálmán Művelődési Ház 
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 

 

2014. január 26-án 19 órakor 
 

a MAGYAR KULTÚRA NAPJA  
alkalmából rendezett ünnepi műsorra. 

MEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓ    

A BLASKOVICH-DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A 2013/14-ES TANÉVBEN 

Bemutatásra kerül  
 

az „ELINDULT EGY LÁNY,  
AVAGY TOLNAY KLÁRI 1930”  

című színdarab. 
 

Szereplők: 
Tanár (és további 7 szerepben) – Kautzky Armand 

Tolnay Klári – Kara Tünde 
 

Írta és rendezte: Pozsgai Zsolt 

A belépés ingyenes! 
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 A múzeumbaráti kör azzal a kéréssel fordul az adózókhoz, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák köz-
hasznú szervezetünket.  
Kérjük, hogy a RENDELKEZŐ NYILATKOZATRA AZ ALÁBBIAKAT ÍRJA: 
Kedvezményezett neve: BLASKOVICH MÚZEUM BARÁTI KÖRE, ADÓSZÁMA: 19176482-1-13. 
 Munkahelyén az adónyilatkozatokkal együtt jelezze ezt a szándékát! Az egyházak támogatása nem zárja ki a civileket, 
mert 1+1%-ról lehet rendelkezni. Sokan gondolják úgy, hogy az a kicsi adóösszeg nem jelent semmit. Nem így van! Egyesü-
letünknek a fejenkénti 1-2-3 ezer forintok nagyon fontosak, mert ebből adódik össze az évi néhány százezer forintos támoga-
tás. 

Az idei felajánlások BLASKOVICH ALADÁR Vulcan nevű ménje által 1935-ben nyert ezüst serleg megvásárlását 
teszik lehetővé. Köszönjük felajánlását. 
 

 Terék Mihály elnök    Gócsáné dr. Móró Csilla titkár 

2013. november 5-e kivételes nap volt a múzeumi egyesü-
let és közgyűjtemény történetében.  A múzeumalapítók szob-
rának felavatása olyan nagy öröm és siker, ami igen ritkán 
adatik meg.  

Közismert, hogy a szobor felállítását KÖZADAKOZÁS és 
KÉT PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS fedezte. A költségek 
előteremtésében elsődleges alapot jelentett az SZJA 1%-ának 
felajánlása, amelyet 2010 óta erre a  célra kértünk az adófi-
zetőktől. Az NAV által átutalt összegeket külön kezeltük, 
lekötöttük. Nem várt siker volt a 2013-as összeg, feltehetően 
a világháló segítségének, a múzeum Facebook oldalán meg-
jelentetett híradásnak és könyvelőként dolgozó múzeumbará-
taink közreműködésének köszönhetően. 

Két pályázat adta a költségek több mint 50 %-át.  Mindket-
tő Tápiószele város önkormányzatának segítségével való-
sult meg. Az EMVA 2011-es Leader Pályázattal nyert 
támogatásból elkészült a szobor 1:1 léptékű agyagmodellje. 
Az adminisztratív akadályok leküzdésében segítségünkre 
voltak a HAJT-A Csapat Egyesület munkatársai és a Ganz 
Ász Kft.  

5 millió forint támogatást nyertünk a város nevében a 
NKA Vizuális Kultúra Kollégiumánál. Ezek a sikerek ad-
tak újabb lendületet adománygyűjtő tevékenységünkhöz. 
Múzeumbaráti körünk számos jótékonysági rendezvényt 
szervezett, igaz a 2013. éviekhez az időjárás nem volt ke-
gyes. A múzeumban elhelyezett gyűjtőládába is szép össze-
get kaptunk. 

Felettes intézményünk, a Ferenczy Múzeum készítette el 
a szobor talapzatát és finanszírozta a védelmi rendszer, a 
riasztó kiépítését. A budapesti Csáky és Társa Mérnöki 
Iroda ingyenesen készítette az engedélyeztetéshez szükséges 
építészeti tervet, dokumentációt. A KASZIKÓ Bt. - Kali 
Endre - segítségével a szobrász jó minőségű alapanyagot 
vásárolhatott. Számos cég és magánszemély jelentős összeg-
gel támogatta ügyünket.  

Külön köszönetet mondok, nevüket is kiemelve, azoknak a 
támogatóknak, akik a legjelentősebb összeggel járultak hoz-
zá tervünk megvalósításához. Jó érzés, hogy vannak egysze-
rű, hétköznapi emberek, civil szervezetek, bizonyos vállalko-
zások vezetői, akik tudnak és akarnak tenni nemes célokért, 
polgárok, akik önzetlenül adnak, és együtt örülnek a közös-
séggel. A szoborra helyezett táblán olvasható a kiemelt tá-
mogatók névsora:  
Tápiószele Város Önkormányzata, Monsanto Hungaria, 
Sziráki Boglárka, Bencsik Tünde, Sziráki Károly, CG 
Electric Systems Hungary Zrt, Dr. Bródy Péter és Ildikó - 
Budapest, Blaskovich Jenő és fiai: Tamás és Ákos - Buda-
pest, Botka Gabriella és Dr. Szemők András - Nagykáta, 
Horváthné Matalin Mária - Békéscsaba, Nagykáta és Vidéke 

Takarékszövetkezet, Káta Épszöv. Kft. - Nagykáta, Szatmári 
Ferenc és családja - Tass.    
 

A fivérek által ültetett platánok tanúi voltak a Blaskovich 
fivérek erőfeszítéseinek, hogy megmentsék szeretett gyűjte-
ményüket.  Látták azt is, hogy a múzeumalapítók jelenkori 
tisztelői mit tesznek örökségük ápolása érdekében.  

Köszönöm az egyesület vezetőségének: Dr. Csákiné 
Szántha Ágnesnek, Szatmári Imrénének, Terék Mihálynénak 
és Terék Mihály elnöknek az erkölcsi és anyagi támogatást, a 
segítő közreműködést. A múzeumbaráti kör vezetősége nagy 
feladatot vállalt magára azzal, hogy adományokat, támoga-
tást gyűjtött. Köszönet illeti dr. Balogh Józsefnét, Kelemen 
Gézánét, Szatmári Imrét és Vona Ferencet azért, hogy részt 
vállaltak munkánkban. 

Egyéni támogatóink többsége nem tápiószelei lakos, ha-
nem településünkről elszármazottak, illetve olyan szemé-
lyek, akik „csupán” jól ismerik a Blaskovichok örökségét.  
Távolabbról talán jobban értékelhető az itt őrzött páratlan 
kulturális érték, ami városunk lakóinak megszokottá vált? A 
legalább 15 000 Ft összegű támogatásért Pogány Gábor Be-
nő által készített, a szobrot ábrázoló bronzérmet adtunk. 
2013 végéig a személyesen megszólítottak közül 138 ma-
gánszemély és 6 tápiószelei szervezet támogatta egy érem 
„vásárlásával” ügyünket. A magánszemélyek, vállalkozók 
mellett a Blaskovich János Általános Iskola nevelőtestülete, 
a Borostyán Nyugdíjas Klub, a Polgárőrség, a Tápiómenti 
Motoros Klub, a Tápiószelei Természetbarát Klub, az Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület tagsága érdemel elismerést nagy-
lelkűségéért. Örömmel fogadtuk a nem múzeumi egyesületi 
tagok 1-2 ezer forintos támogatását. Többen postai csekket 
kértek. A 82 fő név szerinti egyéni adományozó (1000-
10 000 Ft) figyelmét felhívjuk, hogy az összeg kiegészíthető, 
mivel a szobrásszal halasztott fizetésben állapodtunk meg. A 
szoboravatást az NKA támogatás elszámolhatósága miatt 
márciusig meg kellett tartani. A határidő megszegése az 5 
millió forint támogatás visszafizetését vonná maga után.  

Az utókor számára minden támogató nevét megörökítjük 
ez évi hírlevelünkben és az 2019-es helytörténeti könyvünk-
ben. A történetiség és hitelesség érdekében dokumentáljuk, 
hiszen ez a társadalmi megmozdulás, a támogatók köre 
(lakhely, foglalkozás, kor) fontos adat lesz a majdani kuta-
tóknak a településen élők társadalmi szerepvállalásáról ko-
runk társadalomtörténetéhez. Érdekes lenyomata lesz 
Tápiószele 21. század eleji históriájának. 
     
 

    Gócsáné dr. Móró Csilla  
múzeumigazgató, egyesületi titkár 

FELHÍVÁS  

GONDOLATOK A SZOBORAVATÓ KAPCSÁN 
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Vállaji Ottóné 

Tisztelgés a 100 éve elhunyt 
Ázsia – kutató,  

VÁMBÉRY ÁRMIN emléke előtt 

   Olyan időkben, amikor még újság sem 
volt, nemhogy televízió és internet, futárok 
hozták-vitték a híreket uralkodóknak, had-
vezéreknek; a távoli földrészeket és azok 
lakóit pedig tudós vagy nem tudós utazók 
fedezték fel Európa számára. Az igazi kuta-
tókat a megismerés vágya hajtotta, hogy 
messzi tájak titkait fürkésszék. Soraikban 
szép számmal találunk magyarokat. 
   A világjáró magyarok egy része olyan 
munkát végzett, amely komoly szakmai 
ismeretet feltételezett, és megértése is 
mélyreható szaktudást igényelt. Gondoljunk 
Kőrösi Csoma Sándor tibeti-angol szótár-
ára vagy a geológus Lóczy Lajos kutatásai-
ra. Utóbbi fedezte fel az adzsantai, azóta 
világhírűvé lett barlangtemplomokat, elmé-
leti úton kikövetkeztette, hogy a Himaláján 
túl kell lennie egy vele párhuzamos hegy-
vonulatnak, a Transzhimalájának- ezt ké-
sőbb meg is találták. Járt Kínában, Jáva 
szigetén. Tagja volt a Széchenyi István Béla 
nevű fia által vezetett expedíciónak, amely 
néprajzi tevékenységet is végzett. A kaland-
ra vállalkozó utazók másik része érdekes, 
élvezetes módon írt le idegen tájakat, népe-
ket és szokásokat, az amerikai indián ven-
déglátástól az afrikai esküvőkön át az új-
guineai „emberevésig”. 
   Az első magyar nyelvű útleírás egy felvi-
déki lelkészember kezéből került ki. Szepsi 
Csombor Márton két évig tanult 
Danckában (Gdansk), majd fogta magát és 
pár hónap alatt beutazta fél Európát. 1620-
ban megjelent útleírásának latin nyelvű 
címe: Europica Varietas, azaz Európai vál-
tozatosságok; szabatosabban Sokszínű Eu-
rópának is fordíthatnánk. Megtudjuk tőle, 
hogy a holland emberek, mivel nincs fájuk, 
egy héten csak két alkalommal esznek főtt 
ételt, a lányok csak 32 éves kor felett me-
hetnek férjhez, és a kiszemelt ifjúval elő-
ször is elkezdenek – korcsolyázni, ami ab-
ból áll, hogy talpuk alá csontdarabot erősí-
tenek. Danckában pedig gyalázatosnak 
tartják, ha egy férfi arra vetemedne, hogy 
fövegemelés nélkül menne el egy 
„asszonyállat” előtt. Hát ennyit a tisztelet-
adásról… Lopásért viszont csak azt ítélik 
el, akit harmadszor is rajtakapnak. Az ipa-
rosok vasárnap is dolgoznak, és ezért nem 
büntetik meg őket. Krakkóról közli a len-
gyel mondást: „Ha Róma nem Róma lenne, 
a mi Krakkónk lenne Róma”. 
   A nyughatatlan világjárók sorából is ki-
emelkedik Benyovszky Móric neve. Ha 
végig akarnánk követni az általa bejárt 
útvonalakat, bizony világtérképre lenne 
szükségünk. Amikor az orosz-lengyel hábo-
rúban fogságba esett, szükségképpen bejár-
ta a cári Oroszországot, eljutott egész Kam-
csatkáig. Sikerült megszöknie. A kelet-

ázsiai tengereken végighajózva Madagasz-
kár szigetén horgonyzott le, ahol olyan jól 
beilleszkedett, hogy az ottaniak királyukká 
választották. Később hol Bécsben tűnt fel, 
hol Fiumében - mint kormányzó-, hol Ame-
rikában. Ellenfelei kalandorként kezelték, 
vállalkozásai tisztességét megkérdőjelezték. 
Tény azonban, hogy a bejárt országokról 
szóló írásai kiállják a tudományos megbíz-
hatóság próbáját. 
   Szakmai szempontból igen értékesnek 
minősülnek azok a munkák, amelyeket a 
misszionáriusok készítettek a távoli terüle-
teken élő embertársainkról. Talán már nem 
meglepő állítás, hogy közöttük is találunk 
magyarokat. Itt kell megemlíteni Éder 
Xavér Ferenc nevét, aki a mai Bolívia 
területén fejtett ki hittérítő munkát, és emel-
lett szakmai, tudományos tevékenységet. 
Az Amazonas mentén elterülő őserdők 
titokzatos világa hagyott felfedezni valót a 
XX. század vállalkozó szellemű utazóinak 
is. Boglár Lajos amazóniai kutatásainak és 
Molnár Gábor vadászkalandjainak izgal-
mas beszámolói híján, bizony szegényebb 
lenne a nagyközönség. Utóbbival még az 
1960-as években találkozni lehetett, amint a 
Blaha Lujza téri könyvsátornál dedikálta 
könyveit. A kegyetlen sors vaksággal verte 
meg az egykor oly jó-szemű vadászt, így 
nagy álmát, hogy a brazíliai őserdőbe eljus-
son, nem tudta valóra váltani. 
    Legismertebb Ázsia-kutatónk, a magyar 
őstörténet és a keletkutatás kiváló tudósa 
Vámbéry Ármin. Szegény zsidó család 
gyermekeként látta meg a napvilágot 
Wamberger Hermann néven. Születési éve 
bizonytalan, 1831 vagy 1832. Ő maga az 
1832-es évet jelölte meg.  Hároméves korá-
ban bal lába megbénult, később ezzel a 
beteg lábbal járta végig a Keletet. Apja 
kolerában meghalt, ez is közrejátszott ab-
ban, hogy szörnyű nyomorban éltek. Tíz-
évesen már arra kényszerült, hogy kenyér-
kereset után lásson. Rövid ideig szabóinas, 
majd házitanító. Felismerve rendkívüli 
tehetségét, arra ösztönzik, és tehetősebb 
ismerősei segítik is abban, hogy tanuljon. 
Vasakarattal veti bele magát a tanulásba. 
Az elemi iskola után előbb a szentgyörgyi 
piarista gimnáziumba, majd a pozsonyi 
bencésekhez került, ezt a soproni líceum 
követte. Nagy odaadással tanult nyelveket. 
Tizenhat éves korában már folyékonyan 
beszélt latinul, franciául, németül, s tanulni 
kezdte az angolt, néhány skandináv nyelvet, 
az oroszt, és már ekkor érdeklődni kezdett a 
keleti nyelvek iránt is. Megismerkedett a 
török irodalommal, élénk érdeklődést tanú-
sított a török kultúra iránt, majd a nyelvet is 
megtanulta. Nagy álma valósult meg, ami-
kor 1857-ben Eötvös József báró támogatá-
sával Konstantinápolyba utazhatott. A fiatal 
tudós konstantinápolyi tartózkodása alatt 
német-török szótárt készített, illetve lefordí-
totta „A magyarok története” című, egy 
török szerző által a XVI. században írt mű-

vet. Az Akadémia már távollétében levele-
ző tagjai közé választotta, 1861-es hazatéré-
se után pedig támogatta, hogy Közép-
Ázsiába induljon felfedező útra. 1863-ban 
vágott neki az akkortájt nem éppen veszély-
telen útnak, eredetileg azzal a szándékkal, 
hogy bebizonyítsa a magyarság török erede-
tét. Emiatt sokan bírálták. Eredeti céljának 
megfelelően sokat időzött a türkmének 
között. Dervisnek öltözve, Rasid Effendi 
álnéven csatlakozott egy Mekkából hazaté-
rő zarándok csoporthoz, kockáztatva, hogy 
ha rájönnek kilétére, életével fizet vakmerő-
ségéért. Bár többször került szorult helyzet-
be, mindig szerencsésen kivágta magát, 
amiben nagy szerepet játszott tökéletes 
nyelvtudása. Így módjában állt, hogy meg-
figyelje az akkori közállapotokat, és hogy a 
török szokások krónikása lehessen. Meg-
tudjuk tőle, hogy a türkmén férfi számára a 
legnagyobb szégyen a házimunka, csak a 
lovával van dolga. Ha azt ellátta, odaguggol 
a többiek közé, és sűrű pipafüstöt eregetve 
mesél a kalandjairól, vagy hallgatja a többi-
eket. A lakodalom náluk különösen ünnepé-
lyes keretek között zajlik le, s utána az új-
donsült asszonynak lóra kell pattannia és 
versenyt nyargalnia a férjjel. 
    Vámbéry Ármin 1864-ben tért vissza 
Magyarországra, 1865-től a Pesti Tudo-
mányegyetemen kapott állást. A keleti nyel-
vek oktatása mellett számos művet jelente-
tett meg a török és a közép-ázsiai népek 
életéről, az iszlám vallásról, az őstörténetről 
és nyelvünk török eredetéről. Emiatt ko-
moly vitákba keveredett más, a finnugor 
eredetet pártoló nyelvészekkel. Tudomá-
nyos munkáját Nyugat-Európában – a ma-
gyar tudósok közül szinte egyedülálló mó-
don- nagyra értékelték, számos neves tudo-
mányos társaság a tagjai közé választotta. 
1905-ben visszavonult a katedrától, 1913-
ban kalandos élete végleg lezárult. 
   Livingstone szerint „… igazán kár, hogy 
nem Afrikát választotta tevékenysége szín-
helyéül”, Charles Dickens pedig egy baráti 
beszélgetésen így szólt hozzá: „Önnek, 
Uram, regényírónak kellene lennie!” Tanít-
ványa, Germanus Gyula így emlékezik: 
„Bicegő úr vastag botjára támaszkodva 
pontosan három órakor megjelent háza 
kapuja előtt, pillanatra megállt, végigjártat-
ta tekintetét a fenséges Dunán, aztán lassú 
léptekkel megindult a Nemzeti Kaszinó 
felé. A boltosok, a rakpart munkásai meg-
igazították óráikat, oly pontos volt az öreg-
úr, s volt idő, amikor Albion politikai óra-
mutatóját ez után a szerény, kedves moso-
lyú, de acélakaratú és törhetetlen energiájú 
kis ember után igazgatta.” 
   Ő Vámbéry Ármin, a nyelvtudós, keletku-
tató, az MTA rendes tagja, a Magyar Föld-
rajzi Társaság alapítója, a londoni Royal 
Geographic Society tiszteletbeli tagja. Halá-
lának 100 éves évfordulója alkalmából 
2013-ban emlékévvel tiszteleg előtte Ma-
gyarország. 
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A pitvarfibrilláció, és annak szövődményei megelőzéséről, 
avagy miért fontos az INR vizsgálat vérhígítót szedőknél? 

A vér állandó mozgásban tartása, ami nélkülözhetet-
len folyékonyságának fenntartásához, a szív feladata. A 
szív akkor tudja ezt a munkát elvégezni, ha minden 
része megfelelő ütemben és erővel húzódik össze. 

A szív azon ritmuszavarát, ami miatt a pitvarok nem 
képesek összehúzódni – pitvarfibrillációnak 
(pitvarremegésnek) nevezzük. 

Pitvarfibrilláció esetén a pitvarban vérrög keletkez-
het. Ebből a vérrögből leszakadó darab az agy ereibe 
jutva elzáródást okozhat, ezáltal nem vérzéses stroke 
alakul ki, melynek során az agy bizonyos területe nem 
jut kellő mennyiségű vérhez. 

A pitvarfibrilláció lehet tünetmentes, de enyhe tüne-
tek vagy kellemetlen panaszok kíséretében is jelentkez-
het. Legtöbbször a szapora, szabálytalan szívdobogás-
érzés, csökkent fizikai teljesítőképesség, légszomj, fá-
radtság, mellkasi diszkomfort, félelemérzés, ájulás-
közeli élmény a vezető tünet. 

Tünetmentes állapotban az egyéb okok miatt készí-
tett EKG, vagy ritkán a szövődmények, pl. agyi embó-
lia alapján derül fény a ritmuszavarra. 

A pitvarfibrilláció kezelésénél fontos a normális 
ritmus, az úgynevezett szinuszritmus visszaállítása, 

amely történhet a kiváltó ok megszüntetésével, vala-
mint gyógyszeresen, elektromosan vagy e kettő kombi-
nálásával is. Fontos az így visszaállított szinuszritmus 
fenntartása, amely szintén történhet gyógyszeresen 
vagy pacemaker segítségével.  

Ha a ritmuszavar tartós, és nem sikerül rövid időn 
belül megszüntetni, akkor nagy valószínűség szerint 
állandósul. Ilyen esetben a cél a szívfrekvencia csök-
kentése olyan értékre, ami a szív munkája szempontjá-
ból a legmegfelelőbb. 

Mindkét esetben kulcsfontosságú a pitvari vérrög 
kialakulásának megelőzése a véralvadás gátlásával. A 
megelőzéshez fontos az életmódváltás, a véralvadék 
képződését gátló gyógyszerek, a véralvadási faktorok 
működését gátló szerek, melyeket antikoagulánsoknak 
nevezünk. 

A szájon át szedhető véralvadásgátlók csak 2 és 3 
érték között tartott INR szint mellett hatásosak. Az INR 
szintet 2-4 hetente ellenőrizni szükséges! 

Vérvétel előzetes bejelentkezés alapján havonta egy 
alkalommal a háziorvosi rendelőben lehetséges.   

Dr. Radics Ilona  
háziorvos  

Boldog Új Évet és sok szép olvasmányélményt kívánunk kedves Olvasóinknak! 

2014-ban is szeretettel várjuk Önöket a könyvtárban. 

 

Ismét meghirdetjük a MEGBOCSÁTÁS KÉT HETE programunkat. 

Késedelmi díj fizetése nélkül hozhatják vissza a régóta kint levő könyveket 

2014. február 4. keddtől 8. szombatig és február 11. keddtől 15. szombatig. 

Kérjük, éljenek a lehetőséggel! 

Könyvtárosok 

KÖZLEMÉNY 

 

A KINCSESLÁDA ALAPÍTVÁNY javára jótékonysági estet szerveztünk 2013. december 13-án a Simonffy 

Kálmán Művelődési Házban. Örömmel tudatjuk, hogy a belépőkből és az adományokból összesen 60 000 ezer Ft 

gyűlt össze, amit alapítványunk alaptőkéjének bővítésére használunk fel.  

Az est minden szereplőjének, segítőinek és vendégeinknek köszönjük az önzetlen, nagylelkű hozzájárulást! 

A Kincsesláda Alapítvány tagjai 
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Az össznépi ajándékvásárlás lázában advent idején meg-
mozdul a társadalmi lelkiismeret. Karácsonykor a dúsan terí-
tett asztal mellett, a karácsonyfa fénykörében sokan hálát 
adunk, de gondolatainkban felrémlik a kevésbé szerencsés 
családok Jézuska-várása. 

Ne áltassuk magunkat azzal, hogy ilyenkor minden ott-
honban dúskálnak a gyermekek és a felnőttek a földi javak-
ban! 

Számos közösség, civil szervezet és hivatal szerte az or-
szágban – így Tápiószelén is – jótékonysági akciókat szerve-
zett, hogy adományokkal enyhítse a nyomasztó szegénység 
okozta nélkülözést. Legalább az ünnepnapokra!  

Az Önkormányzat a Krónikában közölt támogatáson 
kívül háromszáznál több magányosan élő, idős embernek 
adott élelmiszercsomagot a következő felajánlóknak köszön-
hetően: Józsa László, Boros László, Badenszkiné Lesták 
Zsuzsanna, Tápió-Malom Kft., Visus Optika, Kóré Pál, 
Raffael Zsigmond, Nagy Ferenc (REHM 
Hegesztéstechnika), Goods Market Tápiószele, Szilvás-
hús Kft., Varga és Társai Kft., Kovács János (Káta 
ÉPSZÖV.). 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a Magyar 
Vöröskereszt által jutatott ruha illetve élelmiszercsomagot 7 

nagycsaládnak adta át. December 17-én a Családsegítő által 
szervezett ruhaturkálót 50 fő vette igénybe.  

A katolikus hívek bőkezű adományaiból 56 család gond-
jait enyhítette az egyházközség. A református egyház ajándé-
kai, élelmiszercsomagjai is eljutottak a rászorulókhoz.  Az 
Ú.T.B.T. 10 családot ajándékozott meg. 

Nem tartjuk számon, hogy ez az emberséges hagyo-
mány hány éves múltra tekint vissza: tesszük, mert ez a 
legkevesebb, amit tehetünk… 

Lehet, hogy nem minden rászoruló családhoz jutott el a 
segítség, mert nem szívesen tárják a nyilvánosság elé nehéz 
helyzetüket, ami nem minden esetben anyagi jellegű. A 
tápiószelei társadalom szerencsésebb részének felelőssége, 
hogy ne maradjon titokban az éhezés, a tüzelőhiány, vagy 
éppen a másfajta segítséget igénylők személyes, illetve csa-
ládi terhe. 

A segítségnyújtáshoz rendkívüli tapintattal kell rendel-
kezni, hogy ne sérüljön az emberi méltóság: 

„Ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára te-
gyétek azért, hogy lássanak benneteket.” Mt. I.6,1 

Sz. I-né 

„…ÚGY ADJ ALAMIZSNÁT, HOGY NE TUDJA A BAL KEZED, MIT TESZ A JOBB” Mt. I.6,3 

2013 decemberében a Nemzeti Kör tagjai karácsonyi 
ajándékkal lepték meg Martonné Kiss Mónikát és kislányát. 
A  tragikus hirtelenséggel elhunyt Marton Attila özvegyének 
és az apa nélkül maradt kislánynak, Kingának kedvesked-
tünk, és reméljük, hogy sikerült örömet szereznünk. Úgy 
gondoltuk, hogy hagyományt teremtve, karácsony közeledté-
vel a jövőben minden esztendőben szebbé próbáljuk tenni 
egy-egy nehéz sorsú tápiószelei család életét. 

  
Születésnapjuk alkalmából köszöntöttük településünk 

büszkeségeit, a hármas ikreket. 2003.  január 2-án születtek 

Raffael Eszter, György és Gergő. Mindhárman jó tanuló, 
keresztény hitben nevelkedő gyermekek. Eszter számtalan 
vers- és mesemondó verseny győztese, Gyurika is sok tanul-
mányi verseny eredményes résztvevője, míg Gergő talpra-
esett, gyakorlatias kisfiú. Ritka esemény, ha egy családban 
hármas ikrek születnek, rendkívüli, ha okosak és szépek is.  

Boldog születésnapot kívánunk a gyerekeknek, jó egész-
séget az egész családnak! 

  
A Tápiószelei Nemzeti Kör tagjai 

 

Egy kis szeretet 

Kedves Olvasó! 
 
Egy közösségi oldalon bukkantam rá erre a néhány sor érté-
kes gondolatra: 

 
„Rég volt időben az emberek akaratából, kőből és sárból 

épült házak emelkedtek. Békével gyújtottak tüzet, s gyerme-
keiknek mesét meséltek, melyben mindig győzött a jó. Tar-
tásuk egyenes volt, hitük megtörhetetlen, s lelkükben 
tisztaság honolt. A hajnal utánuk ébredt, s a Nap követte 
útjukat a földekre, hol cserepes kezük a holnapért dolgozott. 
Ismerték az erkölcsöt, s az irigységet, mint rossz gúnyát, 
levetették. Helyette vendégként a segítséget hívták ottho-
nukba, s jó szívvel mindenkihez átküldték. Mikor háborúk 
jöttek, vérüket adták cserébe, és sokuk nem tért többé haza. 
Az idő emésztette életüket, de ők akkor sem álltak meg. Vá-
rosokat építettek, s a munka porában megtanulták, hogy-
ha szívük egy ritmusra ver, bármit elérhetnek. Megtanul-
tak együtt énekelni, s táncolni. S megtanulták tisztelni ősei-
ket, s azok értékeit. 

Aztán az idő új ruhát vett fel, s benne új nemzedék sar-
jadt. Először a falvakat felejtették el, majd eleik erkölcseit, 
végül szokásait. Voltak, kik írni kezdtek, voltak, kik sokat 
tanultak, megint mások új dolgokat találtak fel, hogy le-
győzzenek mindent. Az ember végül úr lett a Földön. 
Csattogó gépek engedelmeskednek kezüknek, falják a pénzt, 

s hatalomért eltaposnak mindent. Szemük mindig éhes, s a 
benne lévő űrt nem tölti be semmi. Őseink az idővel együtt 
tűnnek el. Elhervadnak, mint öreg, roskatag házak. 

A várost nézem, melyben hangos gépek falják a betont, s 
reménykedem... Mert a gyermekek lelke még tiszta. S 
talán megtanulják tisztelni a múltat, egymás jó szívét, s 
az erkölcsöt, mint erős bakancsot, felveszik, hogy abban 
járjanak, míg éltük el nem halványodik az időben... 

 Ezt kérem ma tőletek: Meséljetek egymásnak... A bará-
toknak, a családnak, a gyermekeiteknek. Találjatok vissza 
egymáshoz, és a segítséget, mint jó vendéget, küldjétek át 
mindenkihez!” 

Peter Noel 
 

A művelődési házban a karácsonyi közösségi együttléte-
ken érzékelhető volt, hogy képesek vagyunk egymáshoz 
visszatalálni. A segítség, mint jó vendég, sok emberhez oda-
talált. Csendben, szerényen, tiszteletbe tartva az emberi mél-
tóságot. Talán még „az irigységet, mint rossz gúnyát” is le-
vetették.  

Hisszük, ha rövid időre is, győzött a jó. És láttunk sok 
gyermeket, akiknek a lelke még tiszta: a csillogó szempárok-
ban ez tükröződött. Reménykedjünk tehát, mint ahogyan a 
fent idézett gondolatok írója is.  

Sassné Miskolczi Csilla 
kulturális menedzser 
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„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” 

Juhász Gyula 

November hónapban elhunytak 
ifj. Kósa Pál élt: 48 évet 
Mészáros János élt: 53 évet 
Fehér Imréné   született: Nemoda Ilona élt: 74 évet 
December hónapban elhunytak 
Varga József élt: 81 évet 
Tamasi Pál élt: 90 évet 
Január hónapban elhunytak 
Tóth Jánosné   született: Barna Erika élt: 55 évet 

Emléküket megőrizzük! 

GÓLYAHÍR 
„Azért mert szerettek, jöttem e világra, 

S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.” 

December hónapban születtek: 
Magyar Hanna Vanessza Pintér Anikó és 
 Magyar András leánya 
Gáspár Hanna Fehér Julianna és 
 Gáspár Pál leánya 
Bódi Arnold Bódi Mónika és 
 Rafael György fia 
Jakab Napsugár Gyöngyi Jakab Anna Mária és 
 Rafael István leánya 
Németh Richárd Németh Mónika fia 
Farkas Annamária Paczalos Éva és 
 Farkas László leánya 
Kovács Noel Ádám Annamária és 
 Kovács Zoltán fia 

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

Osztályozott, por-és piszokmentes darabos szén 
(5-10 cm), LIGNIT alapú, 40 %-kal magasabb fűtőértékkel.  

Tölgy-bükk hasított tűzifa, kályhakészen 2500 Ft/mázsa 

Minden áru telefonon is megrendelhető, rendelésfelvétel: 

06-53-383-085, 06-20-613-2093 

SZÉN 2000Ft/mázsaSZÉN 2000Ft/mázsaSZÉN 2000Ft/mázsaSZÉN 2000Ft/mázsa    

 

 
           Web: www.tapiotravel.hu 

        Tüzelő és Építőanyag                  TÁPIÓGYÖRGYE, TÁNCSICS M. ÚT 60/a 

        Tápió Travel Kft.          TÁPIÓ TÜZÉP  

Ügyvédi félfogadás 
Dr. Kása Gábor ügyvéd 2760 Nagykáta, Szabadság tér 7. sz.  

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

a Simonffy Kálmán Művelődési Házban. 

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

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik elkísér-
ték utolsó útjára drága testvérünket, nagymamát:  
özv. Dózsai Mátyásné Hegedűs Máriát, sírjára a kegyelet 
virágát hozták.  

Köszönet dr. Radics Ilona háziorvosunknak és asszisz-
tenseinek áldozatos munkájukért. Megköszönjük a SZIGÜ 
Temetkezés Kft. dolgozóinak lelkiismeretes munkájukat. 

Gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Édesanyánk: 
Tamasi Pálné született: Vágány Ilona és Édesapánk: 
Tamasi Pál temetésén résztvettek, soha el nem múló fájdal-
munkban osztoztak és utolsó útjukra elkísérték. 

Lányai: Ilonka, Erzsike, Marika 
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SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY 
A beküldött írások változtatásának jogát – terjedelmi okokból –  

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

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

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

Közérdekű telefonszámok: 

Tápiószele Város Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatal 

2766 Tápiószele, Rákóczi út 4. 
Központi telefonszám:  53/580-030 
Fax.:  53/380-045 
Polgármester:  53/580-031 
Jegyző:  53/580-032 
Aljegyző:   53/580-034 
Anyakönyv, Népességnyilvántartás:  53/580-038 
Szociális ügyek:   53/580-036 
Aktív korúak ellátása:   53/777-042 
Gazdálkodás:  53/580-035, 53/580-037 
Adócsoport:  53/580-039 
E-mail: onkormanyzat@tapioszele.hu  
vagy tszele@t-online.hu 
Weboldal: http://www.tapioszele.hu 
 

Az ügyfélfogadás rendje: 
Hétfő: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 Szerda: 8.00 – 12.00, 
13.00 – 16.00 Csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00.  
Keddi és pénteki napokon ügyfélfogadás nincs. 
 

Település Üzemeltetési Csoport 
2766 Tápiószele, Rákóczi út 4.  

Tel.:  53/777-044, 53/580-033 
E-mail: gondnoksag@tapioszele.hu 
 

Nagykátai Járási Hivatal Tápiószelei Kirendeltsége:  
Tel.: 53/777-040 
 

Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola  
Felső tagozat: 2766 Tápiószele, Széchenyi út 20.  
Tel.:  53/581-003 
Alsó tagozat: 2766 Tápiószele, Farmosi út 10.  
Tel.:  53/380-1 33 
Weboldal: http//iskola.tapioszele.hu 
 

Csicserke Óvoda Tápiószele 
2766 Tápiószele, Somogyi B. út 1.  

Tel.: 53/380-060 
E-mail: ovoda@tapioszele.hu 
 

Városi Könyvtár Tápiószele  
2766 Tápiószele, Széchenyi út 20.  

Tel.:  53/380-034 
Email: konyvtartszele@freemail.hu 

 

Simonffy Kálmán Művelődési Ház  
2766 Tápiószele, Posta út 2.  

Tel.:  53/381-232 
E-mail: muvelodesihaz@tapioszele.hu 

Tápiószele Székhelyű Közös Fenntartású Családsegítő és  

Gyermekjóléti Szolgálat 
2766 Tápiószele, Jókai út 1.  

Tel.:  53/380-028 
E-mail: csaladsegito@tapioszele.hu 

 

Háziorvosi ellátás 
Rendelők: 2766 Tápiószele, Jókai út 1. 

Dr. Pap Gábor –  
Tel.:   53/380-050 
Dr. Radics Ilona –  
Tel.:   53/380-079 
Dr. Hódi Pál –  
Tel.:   53/380-154 
 

Házi gyermekorvosi ellátás 
2766 Tápiószele, Jókai út 1. 

Dr. Baranovszky Márta –  
Tel.:  53/380-029 
 

Fogorvosi ellátás 
2766 Tápiószele, Jókai út 1. 

Dr. Stumpf László –  
Tel.:  06/70 259-30-60 
 

Háziorvosi ügyelet 
2766 Tápiószele, Jókai út 1.  

Tel.:  29/440-074 
 

Védőnői Szolgálat 
2766 Tápiószele, Jókai út 1.  

Tel.:  53/380-858 
E-mail: vedonok@tapioszele.hu 
 

Gyógyszertár 
2766 Tápiószele, Kossuth L. út 8.  

Tel.:  53/380-858 
 

Blaskovich Múzeum 
2766 Tápiószele, Múzeum út 13.  

Tel.:  53/380-061 
E-mail: blaskovichmuzeum@pmmi.hu 
Weboldal: wwww.blaskovichmuzeum.hu 
 

Rendőrség 
2766 Tápiószele, Rákóczi út 30.  

Tel.:  53/380-007 
 

Közvilágítási hibabejelentés 
Tel.:  06 40/200-752 
fax:  06 1/201-5398 
E-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu 




