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KRÓNIKA 
Az elmúlt hónap legfontosabb eseményei:  

A nemzeti ünnepünkön tartott meg-
emlékezésen 11 személy vehetett át tele-
pülési kitüntetést. Minden elismerésben 
részesülőnek szívből gratulálok, és 
további tevékenységükhöz jó egészsé-
get kívánok. Megköszönöm a 
Blaskovich János Általános Iskola alsó 
tagozatos tanulóinak és felkészítő tanító-
inak az ünnepi műsort! 

A hagyományos és országos népsze-
rűségnek örvendő Kincsem túrát, a 
tavalyival ellentétben, az idén kegyeibe 
fogadta az időjárás. Sok száz túrázó vág-
hatott neki az átalakított 17-25-40 és 50 
km-es távnak. Gratulálok a szervezők-
nek! 

Egy éve kezdődött a csatorna-
beruházás. Az engedélyezési eljárásban 
igen hányatott sorsú településünkön 
most indulnak nagyobb erőkkel a kivite-
lező brigádok. Megérkezett végre 
az egész településre a várt víz-
jogi engedély! Kérek mindenkit, 
hogy az ingatlan bekötéseknél fokozot-

tan figyeljen a tisztító csonk helyének 
kijelölésére és segítse a kivitelezőket 
abban, hogy minél gördülékenyebben 
folyjon a beruházás. A csatornaépítést 
nem lehet útlezárások nélkül lebonyolí-
tani! Ez kellemetlenséggel jár, kérem, 
legyenek kicsit türelmesebbek! Sajnos 
néhányan a már elkészített szakaszon 
nem vették figyelembe, hogy a lakás 
szennyvizét még nem lehet rákötni az 
ingatlanon lévő csonkra, és szennyvizet 
eresztettek vagy szivattyúztak az épülő 
csatornába. Nemcsak kellemetlenséget 
okoznak a kivitelezést végző emberek-
nek, hanem lejáratják Tápiószelét! 

A Makovecz Imre életművének gon-
dozásával kapcsolatos intézkedésekről 
szóló 1724/2013. (X. 11.) Korm. határo-
zata alapján a KLIK, illetve annak 
Nagykátai Igazgatója – Katonáné Bar-
na Zsuzsanna igazgató asszony – a 
Tápiószelei Blaskovich János Általá-
nos Iskola helyreállítása, értékmegóvása 
címen projektjavaslattal élt a Kormány 

felé. E kormányhatározat alapján a 
Simonffy Kálmán Művelődési Ház 
épületének – mint szintén Makovecz 
Imre által tervezett épületnek – a felújí-
tási adatlapját önkormányzatunk meg-
küldte az illetékes minisztériumnak. 

Megkezdődött a volt gyermekorvosi 
rendelő átalakítása. Augusztusban be-
költözhet az épületbe a HAJT-A Csa-
pat Egyesület vidékfejlesztési irodája. 

Nagy sikerű koncerttel egybekötött 
könyvbemutatót tartott a művelődési 
házban Terék József. A „100 év 1000 
népdal a Tápió-mentén” című most 
megjelent kiadványt méltatta Czerván 
György országgyűlési képviselő úr is. 

Támogatást kaptunk a települési tér-
figyelő rendszer központjának és öt 
kamerájának kiépítéséhez. A központ, 
amely a rendőrségi épületben kap helyet, 
16 kamerát tud kezelni. Tervezzük a 
pályázaton túl továbbiak kiépítését is. 

EBÖSSZEÍRÁS 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény alapján a tartás helye szerint illetékes önkormányzat az 
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség 
elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három 
évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez. Az 
ebösszeírás során a fenti törvény alapján az önkormányzat az aláb-
bi adatokat jogosult kezelni az állat tulajdonosa, tartója és más 
személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának 
védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak haté-
kony ellátása céljából. Az eb tulajdonos és tartója az 
ebösszeíráskor köteles az alábbi adatokat az önkormányzat rendel-
kezésére bocsátani. 

A nyilatkozat a Polgármesteri hivatal titkárságán igényelhető, 
vagy letölthető a www.tapioszele.hu honlapról. 

Kérjük, hogy a nyilatkozatot a Polgármesteri Hivatal titkársá-
gán szíveskedjen leadni, vagy elektronikus úton megküldeni az 
onkormányzat@tapioszele.hu e-mail címre. Köszönjük! 

Tisztelt Tápiószeleiek! Tisztelt Kerttulajdonosok! 
Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

„Tiszta udvar, rendes ház” címmel pályázatot hirdet. 
Pályázatot Tápiószelén lakóingatlan tulajdonnal vagy használat-

tal rendelkezők nyújthatnak be, akinek a lakóházát, az udvarát, a 
lakóingatlan előtti közterületet a tisztaság, a harmonikus, kulturált 
megjelenés jellemzi. A pályázaton  részvételre jelölést tehet 
minden tápiószelei lakcímmel rendelkező természetes személy, 
megjelölve a pályázaton részvételre jelölt ingatlan tulajdonosát és 
címét. A pályázatot, illetve a jelölést személyesen  vagy postai 
úton a Tápiószelei Polgármesteri Hivatalhoz kérjük benyújtani 
2014. június 15-ig. 

A „Tiszta udvar, rendes ház”címmel díszoklevél, „Tiszta udvar, 
rendes ház” feliratú, 20 cm x 30 cm nagyságú, falra, kerítésre sze-

relhető, a település címerét ábrázoló táblát, valamint díszcserje, 
gyümölcsfa, vetőmag, kertápolási, gondozási eszközök vásárlására 
jogosító utalványt adunk át. 

A „Tiszta udvar, rendes ház” elismerő cím alapításáról és ado-
mányozásáról szóló 4/2014. önkormányzati rendelet, valamint a 
jelentkezési- és jelölő lap az önkormányzat honlapján 
(www.tapioszele.hu) olvasható. 

A jelentkezési és jelölőlap a Polgármesteri Hivatal titkárságán is 
igényelhető. 

Tápiószele, 2014. március 11. 
 Kovács Ferenc 

 polgármester 

Pályázat bérletre 
Tápiószele Város Önkormányzata bérbeadás céljá-

ból meghirdeti a Tápiószele, Jókai út 1. szám alatt talál-
ható 123 m2 nagyságú üzlethelyiséget. 

Az üzlet bútorozott, közművekkel ellátott, megállapodás 
esetén azonnal birtokba vehető, előzetesen egyeztetett idő-
pontban tekinthető meg.  Az üzlethelyiség használatára 
szóló pályázatban a hasznosítás célját, időtartamát, tervezett 
nyitva tartást kérjük ismertetni.  A pályázatokat írásban 
kérjük benyújtani a Polgármesteri Hivatal titkárságára 
(2766 Tápiószele, Rákóczi út 4.). Több pályázó esetén ver-
senytárgyalás megtartására kerül sor. A versenytárgyalás 
időpontjáról a pályázók írásban kapnak értesítést. 

További, részletes, információ az 53/580-030 telefon-
számon vagy személyesen kérhető. A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2014. április 15. (kedd) 12.00 óra. 

Kovács Ferenc  
polgármester 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Zöldhulladék szállítás:  
2014. április 22. kedd 
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ISKOLAI HÍREK 

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK 

F E L H Í V Á S  
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykáta 
Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba 
történő beíratásra. 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre 
történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban 

kerül sor: 
2014. április 28-án, 29-én és 30-án  

(hétfő, kedd, szerda) 
8.00 órától 18.00 óráig 

Tanköteles, azaz 2008. augusztus 31-ig született gyermekét 
a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye szerinti illetékes vagy a választott iskola  
első évfolyamára beíratni. 

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személy-
azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított sze-

mélyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 

elérését tanúsító igazolást kell bemutatni. 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás 
esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. 

Nagykáta Tankerületének igazgatója hivatott  
a felülvizsgálati kérelmet elbírálni. 

Katonáné Barna Zsuzsanna  

Beíratás Római Katolikus hittanra 
A hittan tanulása ajándék és lehetőség a gyermek számára. A 

hittanórákon abban szeretném segíteni a gyermekeket, hogy - kor-
osztályuknak megfelelő mértékben - egyre emberibb, egyre kitelje-
sültebb életet éljenek, Jézus tanítása szerint.  

Minden gyermeket szeretettel várok hittanóráinkon. Hitünk 
alapjainak megismerésében számítok a kedves szülők együttműkö-
désére és élet példájára. Ilyen értelemben fogalmaztuk meg az 
alábbi gondolatokat, amelyet a beíratáskor a szülőkkel megbeszé-
lünk: 

Azoknak a szülőknek tudok segítségére lenni általános iskolás 
gyermekük keresztény nevelésében és elsőáldozáshoz vezetésében, 
akik (vagy legalább az egyik szülő) maguk is vallásos életet 
szeretnének élni. Ez a legtöbb, amivel a szülő gyermeke jövőjét 
megalapozhatja.  

Kérem, hogy iskolába íratásakor jelezze: kéri gyermeke számá-
ra a Római Katolikus hitoktatást. 

Kármán János 
plébániai kormányzó 

Beiskolázás: Tápiószele Város területén  
a Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola  

(2766 Tápiószele, Széchenyi u. 20.) 

A beiratkozás helyszíne: 2766 Tápiószele, Farmosi út 10. 

A diákigazolványhoz szükséges iratok: 
az okmányirodában elkészített NEK azonosító és 1400 Ft 

Kácsorné György Gabriella 
    igazgató 

Református hit– és erkölcstan 
Biblia—Műveltség—Élmény 

Kedves Szülők! 
Hit- és erkölcstan vagy erkölcstan? A döntés az Önöké, 
mivel minden leendő 1. és 5. osztályos tanuló csak egyi-

ket tanulhatja a két tantárgy közül. Ugye Önök is a leg-
jobbat szeretnék gyermeküknek? Hadd segítsük a döntést! 
Az alapműveltség fontos része a Biblia ismerete. 
Gyermeke a hit- és erkölcstan órákon szentírási történeteket 
tanulhat. 

A változó világban szükség van maradandó értékekre. 
Isten Igéje örök és állandó a változások között is. 

Mindenkinek van értékrendje. 
A hit- és erkölcstan óra a keresztyén értékrend kialakulását 
segíti. 

Egy jó tanóra tele van élményekkel. 
A hit- és erkölcstan óra érdekes, élménygazdag és gyerme-
kekre hangolt. 

Mit tegyen, ha hit– és erkölcstan órára  
szeretné gyermekét járatni? 

♦ Ha a gyermek 1. osztályos lesz akkor a beiratkozáskor 
írásban jelezze igényét az iskola felé. 

♦ Ha a gyermek 5. osztályos lesz akkor május 20-ig kér-
heti írásban. 

♦ Ha a gyermek már 2. vagy 6. osztályos, akkor szintén 
május 20-ig jelezheti írásban szándékát az állami iskola 
vezetősége felé. 

 
Szeretettel várjuk gyermeküket a  

református hit– és erkölcstan órákon. 

 a 2014/2015. tanévben is a    
Tápiószele-Tápiószőlős-Újszilvás és  
Farmosi Református Egyházközség  

megbízásából 
Gulyásné Mucsinyi Anna     Mező István 

hitoktató                lelkipásztor 

Tápiószelén 2212 fő (46,2 %) vett részt az országgyűlési választásokon. 

Eredmények: 
FIDESZ 830 szavazat 37,8 % 
JOBBIK 645 szavazat 29,1 % 
KORMÁNYVÁLTÓ ÖSSZEFOGÁS 575 szavazat 26 % 

Egyéni jelöltek: 
Czerván György  (FIDESZ) 854 szavazat 45,57 % 
Csanádi Gábor (JOBBIK) 630 szavazat 28,7 % 
Baja Ferenc (MSZP) 567 szavazat 25,8 % 

Gratulálunk Czerván György úrnak az újabb négy évre történő megválasztásához. Munkájához sok sikert és jó 
egészséget kívánunk!  
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Március 2. 
Az Arany János Magyarverseny országos döntőjére 50 

iskola 95 negyedikes tanulója jutott be. A Budapesti Műsza-
ki Egyetemen megrendezett versenyen Sipos Tamás 4.c 
osztályos tanuló 7. helyezést ért el. Gratulálunk a szép telje-
sítményhez! 
Március 3. 

Minden évben megrendezésre kerül a Dunakanyar Nép-
művészeti Verseny Sződligeten. Az idei a XX. alkalom volt, 
ahol a magyar és nemzetiségi népművészet ápolására gyűlt 
össze a sok diák. A szlovák és magyar anyanyelvű mesék 
közül kettőt szelei diákok adtak elő. Sipos Angéla Tamara 
2.a osztályos tanulót kiemelt arany, Sipos Tamás 4.c osztá-
lyos tanulót ezüst oklevéllel jutalmazott a zsűri. Gratulálunk 
a szép eredményhez! 
Március 13. 

A mini-LÜK versenyre iskolánkból a 2.a és 4.c osztály 
nevezett be. A kistérségi fordulóra Budapesten, a Szűcs Sán-
dor Általános Iskolában került sor. Tanulóink, Horváth 
Hanna, Terék Míra, Csürök Dávid, Kiss Anna és Varró 
Mercédesz, ügyesen versenyeztek. 5.,6. helyezéssel méltón 
képviselték iskolánkat. Vágány Zoltán 4.c osztályos tanuló, 
pedig a verseny győzteseként bejutott a következő fordulóba. 
Gratulálunk a versenyzőknek! 

Március 17. 
A Pest Megyei Komplex Tanulmányi Verseny helyi for-

dulóját rendeztük meg, melynek témája Magyarország ékes-
sége a 140 éves Budapest volt. 

I. helyezett Tokaji Nóra 
II.helyezett Kovács Fanni 
III. helyezett Homonnai Nikoletta 
III. helyezett Demkó Csaba 

Felkészítő pedagógus: Kovácsné Sevella Zsuzsanna 
Eredményeikhez gratulálunk! 
Március 20. 

Az Apáczai Komplex Tanulmányi Versenyre a 4. évfolya-
mon 400 csapat nevezett be. Diákjaink Gyimesi Richárd, 
Dombai Balázs és Terék Péter Máté 4.c osztályos tanulók, 
az országos döntőn a XII. helyezést érték el. A feladatsorban 
szövegértés, nyelvtani, környezetismereti és matematikai 
feladatok, valamint ritmusírás és rajz is szerepelt. Az elért 
magas pontszám bizonyította tanulóink jó felkészültségét. 
Gratulálunk a szép teljesítményhez! 
Március 22. 

IX. alkalommal került megrendezésre Nagykátán a Ki-Mit 
Tud? A népes mezőnyben ismét kitűntek tehetségeink. Sipos 
Angéla Tamara vers, Sipos Tamás próza kategóriában lett 
I. helyezett. 

Gratulálunk a gyönyörű eredményhez! 
Pintérné Bontovics Judit és  Móró Szilvia 

Tavaszi hírek 

Ünnepet és megemlékezést tartott március 14-én, pénteken 
délelőtt a Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola diákja, 
tanára és minden dolgozója az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc tiszteletére. A Simonffy Kálmán Művelődési Ház 
nyújtott otthont az iskola alsó és felső tagozata számára az ün-
nepi program háromszori előadására, megtekintésére. A meg-
emlékezést a felső tagozatos iskola igazgatóhelyettese Récsi 
Lászlóné nyitotta meg ünnepi beszédével, lényeges történelmi 
események felelevenítésével. Az iskola alsó tagozatos diákjai, 
2., 3. és 4. osztályosok készültek ünnepi műsorral: Kovács 
Gréta, Petykovszki Attila, Sipos Angéla Tamara, Beszteri Em-
ma, Terék Mira, Horváth Hanna, Szabó István, Tóth János, 
Bozóki Bálint, Bálint Gergely, Molnár Krisztián, Babrányi Vil-
mos, Halmai Leila, Juhász Lara, Simon Nikoletta, Varró Ale-
xandra, Mizsei Máté, Rafael Mária Blanka, Magyar Tamás, 
Újszászi Lili, Heren Henrietta, Kovács Ádám, Algács Viktória, 
Orsós Jázmin Krisztina, Orsós Renáta Rózsa, Tajti Zoé Roberta, 
Bakanek Levente Attila, Sulyák Mercédesz Alexandra, Orsós 
Virág Noémi, Babrányi Krisztina Mónika, Horváth Virág Fru-
zsina, Facskó Anna, Rafael László György, Fári Jázmin. Az 
előadást Magda Katalin tanárnő és jómagam állítottuk össze, 
rendeztük és vittük színre. A műsor egyedi színfoltját, a néptán-
cot Móró Szilvia az alsó tagozatos iskola igazgatóhelyettese 
koreografálta és tanította be a gyermekeknek. Elsőként a Him-
nusz dallama csendült fel furulyaszóval; a verseket – Petőfi 
Sándor, Juhász Gyula, Utassy József és Gyulai Pál műveit – és a 

narrátor szövegeket zenei aláfestéssel – a Kárpátia és Kormo-
rán együttesek dalaival – és mozgással színesítettük; a kivetí-

tőn aktuális, korhű képekkel elevenítettük fel az akkori esemé-
nyeket. Az alsó tagozatos táncszakkörösök fellépésükkel még 
mozgalmasabbá varázsolták a hangulatot. Juhász Lara 2. osztá-
lyos tanuló énekszólója volt méltó befejezése az előadásnak: 
Horváth Sándor kárpátaljai költő Mert a haza nem eladó c. ver-
sének Ivaskovics József zeneszerző által megzenésített változa-
tát énekelte el. Meghívást kaptunk Tápiószele város március 
15-i ünnepi programjára szombat  délutánra; ünnepi műsorunk-
kal hozzájárultunk a megemlékezéshez. A művelődési házat 
Badenszkiné Lesták Zsuzsanna tanárnő dekorálta korhoz illővé, 
köszönjük munkáját! 

Nemzeti ünnepünket ne csak kívül, de legbelül is ünneplőbe 
kell öltöztetnünk, mert „fényesebb a láncnál a kard”. A magyar-
ság ne csak ekkor, ezen a napon legyen együtt egy lélek, őriz-
zük és tegyünk a ránk hagyott örökségért minden nap, új érté-
kekkel, tartalommal gazdagítsuk, gyarapítsuk, hogy tovább ad-
hassuk a következő nemzedéknek. A tizenkét pont ma is meg-
állja helyét, mert mi mást kívánhat a magyar nemzet, mint hogy 
legyen béke, szabadság és egyetértés! 

„Ismét magyar lett a magyar,  
S világvégéig az lesz,  

Vagy iszonyúan és dicsőn 
Mind, mind egy szálig elvesz!” 

(Petőfi Sándor: Ismét magyar lett a magyar…) 
 

Bekech Melinda 

„Ismét magyar lett a magyar,…” 

Március 15-én délután megemlékezést tartottunk a Simonffy 
Kálmán Művelődési Házban az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharc tiszteletére. Az ünnepség keretein belül került sor a 
kitüntetések átadására. Ezennel gratulálok minden kitüntetett-
nek, és munkájukhoz további sok sikert és jó egészséget kívá-
nok! Gratulálok Terék Józsefnek a Magyar Arany Érdemkereszt 
kitüntetéshez! A Polgármester úr köszöntője után a Tápiószelei 
Blaskovich János Általános Iskola alsó tagozatos diákjai ünnepi 
műsorát láthattuk. 

Köszönetet mondok a tanulóknak, szülőknek, osztályfőnö-
köknek és a felkészítő tanáraiknak: Bekech Melindának, Magda 
Katalinnak és Móró Szilviának, akik önként vállalva, szabadide-
jüket nem sajnálva készültek fel az ünnepi műsorra és ezzel 
emelték az ünnepség színvonalát. Köszönjük Badenszkiné 
Lesták Zsuzsannának a dekoráció elkészítését. 

Köszönöm a tápiószelei lakosoknak, akik eljöttek, és része-
sei voltak az ünnepi megemlékezésnek. 

Sassné Miskolczi Csilla 
kulturális menedzser 

Március 15. 
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Március 15-én a városi ünnepségen Kovács Ferenc polgármes-
ter egy bejelentéssel kezdte a kitüntetések átadását: Terék József 
március 14-én Áder János köztársasági elnök megbízásából „A 
Magyar Arany Érdemkereszt” kitüntetést vette át, a Tápió-
mente népdalainak és népzenéjének feldolgozásáért és népszerűsí-
téséért, valamint zenepedagógiai és előadóművészi tevékenysége 
elismeréseként. A bejelentést őszinte örömet kifejező nagy taps 
fogadta, mert aki érdeklődik a kulturális élet iránt, ismeri az egyko-
ri tápiószelei diák – az emlékeinkben élő Terék József „tanár bácsi” 
unokájának – szakmai fejlődését és sikereit a zenei életben. Az 
átadott kitüntetés Tápiószele polgárainak szellemiségét is elismeri, 
mert ebben a közegben kapott indíttatást a kitüntetett választott 
hívatásához. 

Rangos zenei díjak birtokosaként – honlapján tízet számoltam 
meg – a zene iránti alázattal és gyermekkorának színhelye iránti 
ragaszkodó szeretettel jön közénk, amikor csak teheti, megajándé-
koz bennünket művészetével. Az egykori kis klarinétos, Szótér 
Béla zenetanár tanítványa ma már számos hangszeren játszik. Külö-
nös vonzódása a nagybőgőhöz tinédzser korában alakult ki. Előadói 
képességét a népzene és a jazz műfajában évenként többször is 
élvezhettük a Blaskovich Múzeum kertjében és a művelődési ház 
koncertjein. Megható, hogy első zenetanárának érdemeit soha nem 
mulasztja el kiemelni, ha pályájáról számol be. Pedig a zeneiskolá-
sok soha nem voltak Tápiószelén az elhelyezést illetően elkényez-
tetve, de mindig akadtak olyan pedagógusok, mint Varsányi Haj-
nalka, Szótér Béla, Molnárné Volák Ildikó, akik a nehézségeken 

felülemelkedve szívügyüknek tekintették a zenei nevelést. A zene 
iránti fogékonyság, még inkább annak művelése, olyan többlet, 
mint az erkölcsi szabályok tiszteletben tartása. Ma is vannak ígére-
tes zenei tehetségek a szelei gyermekek között, de a kitartó szorga-
lom nélkülözhetetlen ahhoz, hogy Terék Joci nyomdokaiba lépje-
nek. Elszomorít, hogy a siker kapujában megfutamodnak kis zené-
szeink, akik eddig oly sok örömet szereztek a közönségnek. 

Terék József zenepedagógus-előadóművész játékát felvételekről 
is bármikor meghallgathatjuk. Március 30-án 15 órakor koncerttel 
egybekötött könyvbemutatóján találkozhattunk vele a Simonffy 
Kálmán Művelődési Házban. 100 év 1000 népdal a Tápió-mentén 
című most megjelent könyve népdalgyűjtés eredményekét kerül az 
olvasó kezébe. És erről eszembe jut: milyen gazdag nemzet va-
gyunk mi! Kis országunk parányi területéről ennyi értéket hagytak 
ránk elődeink: a földet verejtékes munkával művelő emberek, akik 
érzelmeiket, örömeiket, bánataikat dalokban fejezték ki. 

A könyv szerzője volt az a kisdiák, aki a tápiószelei Általános 
Iskolában elsőként vehette át az „Építsünk Iskolát! Alapítvány” - 
nyolc éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményt elért és példás 
magatartást tanúsító - nyolcadik osztályos tanulót megillető Nebu-
ló-díját, Berényiné Sziládi Sarolta fafaragó alkotásával együtt. 

Kedves fiatal olvasók! Figyelmetekbe ajánlom Terék József 
útját az iskolától további iskolákon és a nagybetűs ÉLET-en keresz-
tül… 

Szatmári Imréné   

EGY „NEBULÓ”, AKIRE BÜSZKE A VÁROS 

Sokan követik Tápiószele kulturális eseményeit. Akik kevésbé 
kísérik figyelemmel, azok számára készítettem ezt az összefoglalót 
arról, hogy mi is történt a kulturális élet fellendítése érdekében 
Tápiószelén. 

Minden városban, községben megoszlik a lakosság zenei érdek-
lődési köre szerint. Vannak, akik a populáris zenét kedvelik, mások 
a „rétegzenei” műfajokat részesítik előnyben. Kovács Ferenc pol-
gármester úr arra vállalkozott a képviselő-testülettel együtt, hogy 
fellendítik Tápiószele zenei életét, és a lakosság minden rétege 
számára igyekeznek különféle programokat hozni. 2009-ben a 
Blaskovich Múzeum Baráti Köre és Tápiószele Város Önkormány-
zata közösen kiadta térségünk első, igazán értékes, kuriózumnak 
számító kiadványát, mely Bartók Béla 1906-os tápiószelei gyűjtése-
it tartalmazza. 2012-ben a 21 Tápió-menti települést összefoglaló 
népzenei dupla CD bemutatójára került sor a Blaskovich Múzeum-
ban. A marathoni, közel három és fél órás koncerten a tápiószelei 
lakosság megismerhette térségünk szinte összes, még élő énekes és 
zenész adatközlőjét, akik saját népdalos összeállításokkal kápráztat-
ták el a nézőket magyar, szlovák, cigány anyanyelvű archaikus 
szövegekkel, dallamokkal. A 27 előadóból álló produkció egyszeri 
és megismételhetetlen koncert volt. 

2013-ban a Kisebbségi Önkormányzat rendezvényén Terék 
József és barátai előadásában Boda Péter énekessel adtak cigányze-
nei koncertet a helyi kisebbségi lakosság számára. A rétegzenék a 
népzene és cigányzene után jazzkoncertekkel folytatódtak. 
Tápiószele adott otthont az ArtisJus-díjas Sárik Péter – Falusi Mari-
ann duó estjének, amikor megtelt a Simonffy Kálmán Művelődési 
Ház nézőtere. A hazai jazzélet két kiválósága egyedülálló koncert-
tel ajándékozta meg a helyi közönséget. A koncertsorozatot a Liszt-
díjas Tátrai Tibor folytatta kiváló zenekarával, a Tátrai Trend-del. 
Aki ott volt a koncerten, tapasztalhatta Tátrai és zenésztársai nagy-
szerű muzsikáját. Tátrai Tibor Magyarország egyik legelismertebb 
és legnagyobb tudású gitárosa, aki még a 60. életéve fölött is hihe-
tetlen lendülettel és energiával adta át muzsikáját a tápiószelei kö-
zönségnek. 

A Magyar Köztársaság Lovagrendjével kitüntetett Deseő Csaba 
2013 decemberében látogatott el zenekarával. A „Magyar 

Grapelli”-ként is becézett jazz-hegedűs az egykoron Tápiószelén 
élő Molnár Tibor ének- és zenetanárnak volt osztálytársa a Konzer-
vatóriumban. Tolmácsolásában a ’20-as és ’30-as évek örökzöld 
jazz-standard számai hangzottak el a jazz-zene kedvelőinek nagy 
örömére. 

Az év zárásaként az időszakosan, de annál nagyobb kedvvel 
együtt muzsikáló Terék József Quartett szórakoztatta a teltházas 
művelődési központ nézőit egykori jazz-tanszakos osztálytársaival, 
varázsolva a színpadra karácsonyi meghitt hangulatot, illetve latin 
és jazz muzsikákat, Pege Aladár egykori dobosával: Kothencz Ta-
mással, Fábián Juli basszusgitárosával: Bata Istvánnal, illetve 
Csepregi Gyula szaxofonos Spring Island zenekarának gitárosával: 
Galgóczi Balázzsal. A koncertet a tápiószelei Rugly Csaba színesí-
tette szaxofonjátékával. 

2014. március 30-án került sor a „100 év 1000 népdal a Tápió-
mentén” című népdaloskönyv bemutatójára. Az 535 oldalas, 866 
helyi népdalt tartalmazó kiadvány tartalmazza a Tápió-mente vala-
ha összegyűjtött összes népdalát, 21 településéről. A bemutatón a 
már kiadott hat település népzenei CD anyagából adtunk ízelítőt 
barátaimmal. 

Ebben az évben ellátogat hozzánk május 1-jén a világhírű Besh 
o Drom világzenei zenekar, május 25-én pedig a Grammy, Oscar és 
Kossuth-díjas Sebestyén Márta népdalénekesnő. Szeptember 7-én 
kerül megrendezésre a „Bartók a Tápió-mentén” című CD lemezbe-
mutatója, illetve tervben van még Szakcsi Lakatos Béla jazz-
zongoraművész, Berki Tamás jazzénekes, a Cimbalom trió, vala-
mint Szalay Antal cigányzenekarának a meghívása is. Ez utóbbiban 
a tápiószelei Fehér László klarinétos muzsikál immáron 25 éve, aki 
az egyetlen tápiószelei zenész, aki a világ minden részét bejárta, a 
Sydney-i Operaháztól a tápiószelei Fehér Akác vendéglőig. 

Kovács Ferenc polgármester úr Tápiószele Város Önkormány-
zatának Képviselő-testületével együtt úgy döntött, hogy a lakosság 
kulturális igényeinek a kielégítése érdekében az igen jelentős költ-
ségeket felvállalja. Az ország legnagyobb előadóművészei, zené-
szei, énekesei jönnek „házhoz” Tápiószele lakosaihoz. Örvendetes, 
hogy egyre többen vesznek részt a koncerteken, amelyek ingyene-
sen látogathatók. Bízom benne, hogy a nagyszerű kezdeményezés-
nek a jövőben is lesz folytatása. 

     Terék József 
zenei előadóművész, zeneszerző 

KULTURÁLIS ÉLET TÁPIÓSZELÉN 



Tápiószelei Önkormányzati Híradó  

6 2014. április 

Kedves Gyerekek! 
Szeretettel várunk benneteket 
2014. április 19-én a tápiószelei  

Simonffy Kálmán Művelődési Házba 
15:00-18:00 óra között egy 

 

 HÚSVÉTVÁRÓ KÉZMŰVES  
JÁTSZÓHÁZBA, 

ahol Lévainé Dobi Dorottya segítségével elkészíthetitek 
egyéni ízléseteknek megfelelő tavaszi ablakdíszeteket, ko-
pogtatótokat, asztali dekorációtokat. Varrhattok textil játé-
kot, díszíthettek tojásfát, és még sok érdekesség vár rátok! 

Ne feledjétek április 22-én a Föld napja lesz,  
ezért csak természetes anyagok  
felhasználásával dolgozunk! 

Hozd el szüleidet, és várjuk együtt a nyuszi érkezését! 
A belépés ingyenes! 

Sassné Miskolczi Csilla 
kulturális menedzser  

FELHÍVÁS FŐZŐVERSENYRE 
Várjuk olyan csapatok: családok, civil szervezetek, intéz-

mények, baráti társaságok jelentkezését, akik május 1-jén a 
TÁPIÓSZELEI MAJÁLISON 

 megrendezésre kerülő főzőversenyen szeretnének 
 részt venni. 

HELYSZÍN: TÁPIÓSZELE NÉPKERT 
Nevezési díj nincs. 

A szükséges alapanyagokról, főzőedényekről, kellékekről, 
valamint a kóstoláshoz szükséges evőeszközökről, poharak-
ról, tányérokról, tűzifáról a csapatoknak kell gondoskodni. 

Az elkészített ételeket zsűri értékeli. 
Jelentkezni személyesen a Simonffy Kálmán Művelődési 

Házban, vagy telefonon: 06-53-381-232 számon lehet. 
Jelentkezési határidő: április 25. 

Sassné Miskolczi Csilla 
kulturális menedzser  

Húsvét előtt 
A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola előadásso-

rozatot indított a Biblia iránt érdeklődőknek Sapientia Sza-
badegyetem címmel. Az elhangzott előadások a YouTube 
oldalain teljes terjedelmükben megtekinthetők, illetve meg-
hallgathatók. Tápiószelei vonatkozása miatt az olvasók 
figyelmébe ajánlom a Sapientia Szabadegyetem 2014 
február 13-i és február 27-i felvételét, amelyeknek egyik 
előadója Dr. Szatmári Györgyi főiskolai docens, rektor he-
lyettes (S.Sz.H.F.), Tápiószele „szülötte”, aki ezen a város-
sá lett településen szerezte meg az alapkészségeket, és tette 
magáévá az erkölcsi értékeket, amelyekre építve matemati-
ka – fizika – számítástechnika szakos középiskolai tanár, 
majd szegedi és római teológiai tanulmányok után biblikus 
teológus lett. Kötődése gyermek- és ifjúkorának színhely-
éhez ma is élő. 

Húsvét táján talán nagyobb az érdeklődés a bibliai isme-
retek iránt, és lesznek, akik szívesen belehallgatnak a Biblia 
földrajzát ismertető és a szamáriai asszonyról szóló szent-
írási részletet bemutató előadásba. 

Szeretettel ajánlom! 
 Szatmári Imréné 

A Természetbarát Klub hírei 
 

Tizenöt évvel ezelőtt – 
1999. március 17-én - Kin-
csem születésének 125. évfor-
dulóján rendeztük meg az 
első országos kiírású gyalo-
gos teljesítménytúránkat Kin-
csem emléktúra néven, 24 
km-es távon. Az akkor alig 
egyéves klub történetében 
mérföldkő volt ez a rendez-
vény, melyen akkor 335 fő 
vett részt és évről évre nép-
szerűbb lett. A túrázók igé-
nyeihez igazodva később már 
40 és 50 km-es távokon is lehetett részt venni. A rendezvény több 
alkalommal szerepelt az MSTSZ Nemzeti Bajnokságában és a 
Cartographia Kupában. A túrázók körében sikeres rendezésként 
jellemzik e túrát, nem véletlenül kapta 2004-ben – 10 évvel ezelőtt 
– a Hazai legjobb teljesítménytúra II. helyezés minősítést. Szinte 
alig van szelei család, ahonnan valaki nem vett volna részt leg-
alább egyszer ezen a túrán a tizenöt év alatt. 

Az idei 16. rendezésű túrán – amelyre 69 településről érkeztek 
- mindenképpen szerettünk volna útvonal-változtatással megújulni, 
hogy a résztvevők elkerüljék a lepusztított vadászházat, a strand-
fürdő előtti hatalmas erdőirtást, Sőreg-puszta lepusztult házait stb. 
Nagyon készültünk, miként is fogadják a túrázók a módosított 
útvonalat, amelyen a Lovaspark előtti Kiss-juhászat, a Lovaspark 
után a Sőregi temető és hazaútban a Tápió-part a Hajta torkolattal 
voltak az újdonságok. 

A többször bejárt útvonalon sok helyen találkoztunk illegális 
szemétrakásokkal, építési törmelékkel, sittel. Ezeket jeleztem ön-
kormányzatunk felé, és a túra előtti napokra eltűntek ezek a sze-
metes területek. 

Köszönöm – a túrázók nevében is – a településünk határában 
végzett nagytakarítást! A túra előtt két héttel dőlt el, hogy autó-
busz igénybevételével egy rövidebb táv teljesítésére is lesz lehető-
ség. Az erre vállalkozókat különjáratú busz vitte Tápiószentmárton 
Strandfürdő autóbusz megállójába, ezáltal 8,2 km-rel kevesebbet 
kellett gyalogolniuk; és a túraélmény sem csorbult. Az új kiírást 
Kis Kincsem 17 km névvel hirdettük meg. Első alkalommal hatva-
nan teljesítették, zömmel szelei családok. Az Aranyszarvas 50 km-
es túrára 70, a 40 km-re 36 túrázó nevezett, és 530-an indultak a 
szokásos 25 km-es távon gyönyörű túraidőben. A rendezőség bázi-
sa a művelődési házban volt, az ellenőrző pontok az 50 km-es 
körzetben 9 helyen. Legtöbb helyen volt valami energiapótló: 
csoki, túrórudi, dobozos üdítő, croissant és nápolyi szelet. A cél-
ban a sikeres teljesítésért emléklapot, kitűzőt, búrkiflit, üdítőt kap-
tak a túrázók. A rajtszámokkal ellátott ellátmányok csomagoló-
anyagait visszakértük a rajthelyre, és azokból 10 percenként sor-
solva sportzoknit lehetett nyerni. 

A túrának nagy sikere utólag is olvasható a Teljesítménytúrá-
zók Társasága honlapján. Ez a támogatóknak is köszönhető, hiszen 
anyagilag is hozzájárultak a rendezvény lebonyolításához: 

Tápiószele Város Önkormányzata és a művelődési ház 
Kocsi János, a Kincsem Lovaspark tulajdonosa 
REHM Kft. – Tápiószele 
Tápiómetall Kft. – Tápiószele 
Kóré Cukrászda – Tápiószele 
3 ÁSZ Kft – Farmos 
Patkós Stúdió – Tápiógyörgye 
Vona Ferenc szikvízüzeme – Tápiószele 

Köszönet a támogatásért! 
Köszönöm Majoros Tibornak, hogy engedélyezte saját tulajdoná-
ban lévő földterületén a túrázók átvonulását. 
 

Lipák István 
klubvezető, a túra főrendezője 
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FÜLEMÜLÉK ÉJSZAKÁJA   
A TÁPIÓSZELEI KÚRIAMÚZEUM 

KERTJÉBEN 
2014. május 9-én, pénteken 

 
PROGRAM:  
18-18:30-ig gyülekezés a Blaskovich Múzeum kertjében. 

Teszt kitöltése  
18:30 Kertész László, a Magyar Madártani Egyesület helyi 

csoportjának titkára ismertetője 
Blaskovich János Általános Iskola tanulóinak műsora 
Madármegfigyelés, madárhatározás. 
Madarak költésének ellenőrzése a kihelyezett odúkban. 
Séta a kert útjain vezetőkkel. Madárhangok felismerése. 
A túraútvonal hossza kb. 1 km. Szúnyog és kullancsri-
asztó, távcső ajánlott. 

 
A Magyar Madártani Egyesület Tápió-vidéki csoportjának 
munkatársai és a Múzeumbaráti Kör szeretettel várja az 
érdeklődőket! 
Információ a múzeum új vonalas számán: 53-380-157. 

       
 Gócsáné dr. Móró Csilla 

ELSŐ VILÁGHÁBORÚ EMLÉKEZETE 
 
A Blaskovich Múzeum az I. világháború centenáriuma 
alkalmából kiállítást rendez, amelyhez korabeli írásos 
és tárgyi emlékeket gyűjt. Várjuk a résztvevőkkel kap-
csolatos fotókat, tábori levelezőlapokat, visszaemlékezé-
seket, jegyzeteket, naplókat, különféle iratokat. 

TÁPIÓSZELE BEMUTATKOZIK 
A MÚZEUMOK MAJÁLISÁN 

Május 17-én és 18-án (szombat és vasárnap) a Magyar 
Nemzeti Múzeum kertjében megrendezett MÚZEUMOK 
MAJÁLISÁN ismét együtt mutatkozik be a Blaskovich 
Múzeum és a Növényi Diverzitás Központ. 

A kiállításokat szívesen látogató családok és felnőttek 
számára egy sátorban mutatja be értékeit Magyarország 
egyetlen köznemesi kúriamúzeuma, a Blaskovich Múzeum, 
valamint az ország egyetlen szárazföldi növényi génbankját 
működtető NöDiK. Nemcsak a két intézmény látnivalóit, 
kiállításait népszerűsítjük, de interaktív játékokkal szóra-
koztatjuk is a vendégeket. 

A majális különlegessége lesz, hogy egy múzeum, éppen 
a tápiószelei, eredeti műtárgyakat is bemutat. A Museum 
Complex Kft. Artkamionjában a Blaskovich pipagyűjte-
mény válogatott darabjait láthatja a nagyközönség. A pipa-
tárlatot és népszerűsítő rendezvényeket a Nemzeti Múzeum 
és a Ferenczy Múzeum együttműködésében valósítjuk meg. 
A tápiószelei múzeum népszerűsítését, a kiállítás őrzését a 
múzeumbaráti kör tagjai mellett idén először olyan szelei 
középiskolások is segítik, akik közszolgálati tevékenységet 
végeznek az intézménynél. 

A majálison minden program, a múzeumok foglalkozásai 
mellett a MNM látogatása is ingyenes. 
Szeretettel invitáljuk a tápiószelei családokat és érdeklődő-
ket. 

 Gócsáné dr. Móró Csilla 

Kiállítás ajánló 
2014. március 21-én „És nem vesz rajtuk erőt a halál” 

címen nyílt meg a Blaskovich Múzeum új időszaki kiállítá-
sa, mely 2014. május 18-ig látogatható. A kiállítás mottója 
idézet Dylan Thomastól. A tárlat az őskor korszakaiból mu-
tat be egy-egy temetkezést és az azzal kapcsolatos szokáso-
kat. 

A kiállítás eltér az eddig megszokottól, hiszen nem vitri-
nekben látható a feltárt anyag, hanem sírokat mutat be, aho-
gyan azt a feltárás pillanatában a régész látta. A sírokban 
pedig csontok, edények, ékszerek találhatóak. A falakon 
tablók segítségével szerezhetünk ismereteket az őskori kor-
szakokról, az ásatások helyszíneiről, a feltárások eredmé-
nyeiről. Diákok számára a tablók alján Kölyöklexikon talál-
ható, mely számukra érthető, rövid összefoglalókat tartal-
maz. A sírokon kívül a kiállításon látható a rézkori időszak 
végéről, a budakalászi temetőből előkerült világhírű kocsi, 
valamint a középső bronzkorból, Biatorbágyon előkerült 
bronztárgyakból rekonstruált fejdísz. 

A tárlat érdekessége, hogy a múlt megidézése a legmo-
dernebb multimédiás eszközökkel történik. Egy-egy tablet 
segítségével a látogatók maguk is feltárhatnak sírokat. Miu-
tán kiválasztottuk, melyik sírt szeretnénk feltárni, ujjunkkal 
megtisztítjuk a területet a homoktól, majd folytatódhat a 
feltárás. Meg kell keresni, milyen tárgyakkal temették el a 
halottat. Minden edény, ékszer vagy fegyver, melyet megta-
láltunk, körbeforgatható, minden oldaláról megtekinthető. 
Ezekről a tárgyakról rövid ismertetést olvashatunk. Ha sike-
resen megtaláltunk mindent, megnézhetjük a sír rekonstruk-
cióját, majd folytatódhat a játék! 

A kiállító teremben elhelyezett televízióban egy 
Abonyban feltárt sírgödör animációját láthatjuk. Ebben a 
gödörben a régészek nagy mennyiségben találtak kerámiá-
kat és emberi csontokat. Filmvetítéssel is várjuk a látogató-
kat, mely egy sír 4000 éves történetéről szól. A film megis-
mertet a harangedényes temetkezéssel, majd szemlélteti a 
sír életét egészen a feltárásig. A vetítés helyszínén máglyát 
is láthatunk, így kell elképzelni a hamvasztást. 

A kiállítás segítségével jobban megismerkedhetünk a 
régészek munkájával, milyen adatokból kell következtetni-
ük azokra az időkre, melyeknek nincsenek írott forrásaik. 
Szeretettel várjuk a látogatókat ezen a különleges tárlaton. 
Diákcsoportok számára múzeumi órát kínálunk. 

Pestiné Nagy Judit 
múzeumpedagógus 
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Bizalom Klub Tápiószele 

Rostás Józsefné 
klubvezető 

Igaz az a szlogen, hogy „…nem jöhetett volna létre…”, 
- ha nincs mellettem olyan csapat, amelyik támogatja 

ötleteimet, amelyik szívvel-lélekkel együtt dolgozik egymá-
sért és másokért, az a csapat, amelyikre az ember azt a jelzőt 
használja, hogy IGAZ BARÁTOK, 

- ha nincs mögöttünk és baráti társaságunk mögött az a 
sok imádság és támogatás, amit a Református Egyház lelké-
szei és egyes tagjai felajánlottak, 

- ha nincs olyan vezetősége városunknak, amely partner 
álmaink megvalósításához, és támogatja rendezvényeinket, 

- ha nincsenek azok az intézmények, vállalkozók és ma-
gánszemélyek, akik mellettünk álltak és segítették tevékeny-
ségünket, 

- ha nincsenek azok az erdélyi rokonok és barátok, akik-
kel a testvéri kapcsolatot kialakíthattuk, akik már 
„hazajönnek” Szelére, és Erdélybe mi is „hazajárunk”, 

- ha nincsenek azok az irigykedők és saját dicsőségüket 
hajszolók, akik megerősítettek, hogy jó, amit csinálunk, és 
tovább is folytatni kell, 

- ha nincsenek azok az emberek, akik felterjesztették, 
illetve megszavazták jelölésemet a kitüntetésre. 

A felsorolás végén áll a szűkebb és tágabb értelemben 
vett családom, mert ha ők nem állnak mellettem, nem bátorí-
tanak, akkor a fenti felsorolás sem lenne. Elviselték és tole-
rálták, hogy sokszor és sok mindentől megfosztottam őket, 
háttérbe kerültek. Ezek a tények lelkiismeret-furdalást okoz-
nak nekem… 

Remélem azonban, hogy a férjem, aki nem érhette meg 
ezt a március 15-ét, örült az angyalok társaságában, mikor 
átvettem a kitüntetést, mert az ő szülővárosáért tehettem va-
lami maradandót. Talán ez az elismerés enyhíti a családom-
mal szemben elkövetett mulasztásaimat… 

Szóval az elismerés és kitüntetés mindenkinek szól, aki-
ket az előbbiekben felsoroltam, mert csapatmunka eredmé-
nye. Köszönöm a biztató, kedves szavakat, hogy sokak ba-
rátságát és szeretetét élvezhettem. Remélem, hogy a jövőben 
is az összetartás lesz az erősségünk. 

„A hálaérzés, és mint ilyen, megfoghatatlan, felmérhetet-
len, és emberi értékfogalmakkal ki nem fejezhető. Csak ak-
kor van jogod számon tartani, ha Te tartozol vele másnak. Ez 
lelkiismereted feladata.” (Wass Albert) 

Magyariné Birta Magdolna 

KÖSZÖNET A KITÜNTETÉSÉRT! 

A Rákbetegek Országos Szövetségének tagszervezete, a Bizalom Klub szeretettel vár mindenkit, aki az egészségmegőrzés 
jegyében szívesen részt venne szűrővizsgálatokon, előadásokon, és a kísérőprogramokon!  

A szűrővizsgálatokra kérjük, hozza magával TB kártyáját! 
HÁZIORVOSI RENDELŐ (Jókai út 1.) 8.00-12.00 

EKG vizsgálat 
Az eredményt értékeli: Dr. Hódi Pál háziorvos 
Előzetesen időpont kérhető Megyesné Ágikánál a 06-53/380-079 telefonszámon és 
Bozsik Szilviánál a 06-53/380-154 telefonszámon 

SIMONFFY KÁLMÁN MŰVELŐDÉSI HÁZ 9.00 – 13.00 
9.00: Megnyitó, a vendégek köszöntése 
Előadásokat tartanak: 

Dr. Szabó János a ROSZ elnöke 
Dr. Gritzné Győry Zsuzsanna a ROSZ elnökhelyettese 
Dr. Saliba Gebrail igazgató főorvos úr, nőgyógyász: A nőgyógyászati daganatok aktualitása 
Péter Zsuzsanna a ROSZ munkatársa: Nordic Walking daganatos betegeknek  
Dr. Bodogán Zsolt: A BEMER készülékek gyógyító hatása 
Városunk mentősei: Elsősegély-nyújtó bemutató 
Csomor Imre méhészmester: A méz gyógyító ereje 
Horváth Tímea: Egészségvédő kávé 

Szűrővizsgálatokat végeznek: 
Hallásvizsgálat, tanácsadás, szükség esetén hallókészülék-rendelés 
Dr. Tarkó Irén reumatológus főorvos asszony: csontsűrűség mérés 
A ceglédi Toldy Ferenc Kórház Ápolási Osztályának munkatársai: légzésfunkció- és allergia-vizsgálat 
Városunk mentősei: vércukor-, véroxigénszint- és vérnyomásmérés 
Városunk védőnői: testtömeg- és testzsírindex mérés 
Csikó Józsefné a Jászberényi Napforduló Szolgálat vezetője: emlőönvizsgálat bemutatása mulázson 
A Szeretet Fénye Alapítvány masszőrei: frissítő hát-, kéz- és talpmasszázs 

Egészséges táplálkozás mindennapi életünkben: 
Mézkóstolóval, egészséges ételekkel, biotermékekkel, kóstolási és vásárlási lehetőséggel, hasznos taná-
csokkal, tájékoztató kiadványokkal várunk minden kedves érdeklődőt! 

Az egészség nem minden, 

de az egészség nélkül minden semmi! 

EGÉSZSÉGNAP 2014. ÁPRILIS 26. 
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„A nyelv az legyen a ’minek lennie illik: 

hív, kész és tetsző magyarázója mindannak, 
a’mit a lélek gondol és érez.” 

              /Kazinczy Ferenc/ 

A magyar nyelv hetét két kiváló nyelvész: Lőrincze La-
jos és Grétsy László kezdeményezésére 1967 óta rendezik 
meg hazánkban, minden év áprilisában. Kezdetben a TIT
(Tudományos Ismeretterjesztő Társulat), napjainkban az 
Anyanyelvápolók Szövetsége gondozásában. A lassan fél 
évszádos hagyomány eredeti célja változatlan: anyanyel-
vünk, szeretett és féltett nemzeti kincsünk ápolása és védel-
me. 

A magyar nyelv hete eseménysorozat nem a klasszikus 
értelemben vett ünnep: az anyanyelv tisztaságának védelmé-
re, szépségének őrzésére, mi több: gazdagítására nem lehet 
elég egy-egy előadás, találkozó, de akár egyhetes rendez-
vénysorozat sem. Arra azonban jó alkalom,    hogy ráirá-
nyítsa a figyelmünket a helyes nyelvhasználatra, és ösztö-
nözzön  mindannyiunkat anyanyelvünk szépségének, gaz-
dagságának újbóli felfedezésére, tudatos megőrzésére. 

   A nyelv használata, a beszéd nem pusztán tevékenység, 
hanem tett is: az ember megnyilatkozásainak hatása és kö-
vetkezménye van; s ebben az embernek nagy a felelőssége. 
A művelt köznyelv kialakításához szükséges ismereteket 
jórészt irodalmi példákon keresztül sajátíthatjuk el, a ma-
gyar irodalom nagyjainak írásaiból meríthetünk, tanácsért 
hozzájuk, műveikhez fordulhatunk. Az irodalom a szellem 
csiszolásának, a jellem és az ízlés fejlesztésének nélkülözhe-
tetlen eszköze. Különösen alkalmas nemzeti sajátosságaink, 
hagyományaink megismerésére. Hasonlóan fontos, hogy az 
anyanyelvi műveltség elsajátításának folyamatában kapcso-
latot teremtsünk nemzeti történelmünkkel is: a magyar 
nyelv nemzeti nyelvvé válása, kiművelése szorosan kötődik 
történelmünkhöz. 

Idézzük meg hát, ha csak érintőlegesen is, a múltat! Köz-
ismert, hogy mint mindenért, nemzeti nyelvünk elismerteté-
séért is meg kellett küzdenünk. Hosszú századokon át csak a 
parasztság beszélt magyarul. A hivatalok nyelve a német, a 
tudományé a latin volt. A 18. század, a felvilágosodás volt 
az elindítója annak a szellemi, majd politikai küzdelemnek, 
amely zászlajára a nemzeti nyelv nemes ügyét tűzte. Első-
ként a testőríró, Bessenyei György indított mozgalmat a 
magyar nyelv fejlesztéséért, amelyre „Magyarság” című 
művével szólított fel, többek között e sorokkal: „Jegyezd 
meg a nagy igazságot, hogy soha a földnek golyóbisán egy 
nemzet sem tehette addig magáévá a bölcsességet, mélysé-
get, valameddig a tudományokat a maga anyanyelvébe bé 
nem húzta. Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de 
idegenen sohasem…” 

Bessenyei György nyelvművelő mozgalmához hamaro-
san csatlakozott a korszak szinte valamennyi jelesebb szel-
lemi képviselője, köztük legnagyobb súllyal a szépirodalom 
művelői. Az 1800-as évek elején ennek a szellemi pezsgés-
nek Kazinczy Ferenc lett a vezéregyénisége, aki a maga 
irodalomszervező tevékenységével Széphalmot a nyelvújítás 
központjává tette. Szerb Antal írja róla: „Kazinczy szenve-
délyes ismerkedő volt, felkereste, illetve vendégül látta az 
írókat, és lassanként kiépítette csodálatos levelezési rend-

szerét, amely évtizedeken át a magyar irodalmi életet jelen-
tette.” Németh László szellemesen „az irodalom telefonköz-
pontja”-ként aposztrofálja.  

1810-ben komoly vita robbant ki a magyar nyelv megújí-
tása körül. Két tábor alakult ki. Az úgynevezett 
„neológusok” – élen Kazinczyval és Kölcseyvel – azt vallot-
ták, hogy a magyar nyelvet modernebbül kell használni, 
merészebben kell megújítani; míg a másik tábor, az úgyne-
vezett „ortológusok” – Kisfaludy Sándor és Verseghy Fe-
renc képviseletében – elvetették ezt, és a lassú haladás elvét 
vallották. Kazinczy 1811-ben „Tövisek és virágok” címmel 
megjelentetett epigrammagyűjteményét amolyan hadüzenet-
nek szánta a maradiak ellen. A vita a nyelvújítók javára dőlt 
el, és a mesterségesen létrehozott szavak közül számos meg-
honosodott nyelvünkben. Néhány példa: huzal, vonal, de-
reng, nőies, állítólag. Az összetett szavak közül: a szem-
üveg, pénztár, bérkocsi, népszerű, vérszegény; szóösszevo-
nással lett a könnyű elméjűből a könnyelmű, a levegő égből 
a lég. Persze akadt néhány vadhajtás is. Mint például: a sza-
bó „ruhacsináló mester”, az újságíró „hírnek”, vagy a hóhér 
„ölész”. Ezek persze kihullottak az idő rostáján.  

A nyelvújítási mozgalom a reformkorban teljesedett ki, 
és érte el célját. A király által szentesített 1844. évi 2. tör-
vénycikk kimondta: „A törvények, az országgyűlés, a hely-
tartótanács, a Kancellária magyarországi kiadványainak és a 
legfelsőbb bíróságok ítéleteinek nyelve a magyar.” 

A széphalmi mester, Kazinczy Ferenc ezt már nem érhet-
te meg. Még 1831 augusztusában – hetvenkét esztendős 
korában – elragadta a Felvidéken tomboló kolerajárvány. 

Tipikus magyar sors? 
De űzzük el a szomorúságot! Idézzük ide Kosztolányi 

szavait: „A tudományos felfogás szerint nincs semmiféle 
rangkülönbség a nyelvek között. Minden nyelv a természet, 
az emberi lélek csodálatos műve. Valamennyit egyformán 
becsüljük. Nem hirdetjük, hogy a miénk a legszebb és leg-
különb. Dicséretnek ez talán sok volna, talán kevés. Édes-
anyánkról sem mondjuk, hogy ő a legszebb asszony az asz-
szonyok között. Nem mérjük sem a szépségversenynek 
győzteseihez, sem a mozicsillagokhoz. Ez illetlenség volna 
és ízléstelenség. Csak azt mondjuk róla, hogy ő az egyetlen, 
hogy ő az édesanyánk, s ezért szeretjük.” 

Vállaji Ottóné 

A Kisboldogasszony Alapítvány hírei 
  

 A bírósági bejegyzés után most már adószámmal is rendel-
kezünk, így alapítványunk bejegyzési eljárása lezárult. Aki 
úgy érzi, hogy tenni szeretne a Tápiószelei katolikus temp-
lom felújításáért, az alábbi számlára befizetheti adományát. 

A hivatalos adataink a következők: 
Kisboldogasszony Alapítvány 
2766 Tápiószele, Rákóczi u. 4. 

adószám: 18522505-1-13 
számlaszám: Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet  

65200043-10012844 
Dömők József 

a kuratórium elnöke 
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Milyen panaszokkal járhat a visszérbetegség? – Fájdalom, 
fáradt lábak, nehézláb-érzés, éjszakai lábszárgörcs, visz-
kető és égő érzés, lábduzzanat, lábfeszülés. 
Mi segítheti elő a visszeres panaszok kialakulását? – Ma-
gasabb életkor, öröklött hajlam, a női nem, vénás 
thrombosis, mozgásszegény életmód, tartós álló- vagy ülő 
munka, terhesség, változó kor, fogamzásgátló szedése, 
hőhatás, túlsúly, szoros ruházat, magas sarkú cipő viselé-
se. 
Mi lehet a következménye a betegség súlyosbodásának? – 
Kanyarulatos, tágult visszerek kialakulása, ödéma, a láb 
folyamatos dagadása, visszérgyulladás, vénás elzáródás, 
visszeres bőrelváltozás, lábszárfekély. 
Milyen vizsgálat szükséges a visszérbetegség diagnoszti-
zálásához? – Doppler vizsgálat. Ez egy fájdalom- és koc-
kázatmentes eljárás: az orvos egy ceruzához hasonló vizs-
gálófejet húz végig a végtagon, a vénák lefutása mentén, 
miközben az erek felett a vérkeringést jellemző hang hall-
ható. 
Hogyan kezelhető a betegség? 

♦ Gyógyszeres kezelésként alkalmaznak a vénafala-
kat belülről erősítő készítményeket. 

♦ A kompressziós kezelés lényege, hogy rugalmas 
pólya vagy speciális zokni, harisnya, harisnyanad-
rág segítségével a gravitáció ellenében az alsó vég-
tag vénáiban fokozódik a vér visszaáramlása a 
szívhez. 

♦ A szkleroterápia a felületes tágult vénák helyi, in-
jekciós kezelése a vénák hegesedését okozó készít-
ménnyel. 

♦ A hagyományos, sebészeti eljárás során eltávolítják 
a visszértágulatot. 

 

Mit tehet vénái védelmében? 
♦ Tornáztassa lábait, pl. sétáljon, kerékpározzon, 

ússzon! Amennyiben ezekre nincs lehetősége, ott-
honában végezzen értorna gyakorlatokat! 

♦ Kerülje a hosszas ülést, állást – ha ez nem megold-
ható, hordjon kompressziós harisnyát! 

♦ Fekvéskor kissé polcolja fel lábait! 
♦ Zuhanyozzon váltott hideg-meleg vízzel, a fürdést 

a lábak hideg vizes zuhanyozásával fejezze be! 
♦ Kerülje a forró fürdőt, szaunát, tartós napozást! 
♦ Ne szorítsa el vérkeringését szűk ruházattal, övvel, 

ne hordjon túl magas sarkú cipőt! 
♦ Orvosa tanácsait követve szedje vénavédő gyógy-

szerét panaszai csökkentése érdekében! 
Néhány ötlet a lábtorna elvégzéséhez: 

♦ Lépkedjen a sarkain 1 percig, majd emelkedjen 
lábujjhegyre, utána ereszkedjen vissza a sarkára 
15-20 alkalommal! 

♦ Rajzoljon a levegőbe mindkét lábával kis köröket 
befelé, majd kifelé 10-10 alkalommal! 

♦ Végezzen erőteljes kerékpározó mozdulatokat 
mindkét lábbal legalább 1-2 percig! 

Miért kell panaszaival orvoshoz fordulnia? 
Lábpanaszai más, súlyosabb betegségre is utalhatnak (pl. 
mélyvénás thrombosis), ezért fontos, hogy a panaszok 
jelentkezésekor keresse fel orvosát. Az időben elkezdett 
kezelés megakadályozhatja a későbbi szövődmények ki-
alakulását (hajszálértágulatok, hálózatos vénatágulatok, 
vizenyő, a bőr barnás elszíneződése, vénás ekzema, láb-
szárfekély). 
A megfelelő terápia kiválasztását bízza háziorvosára! 

Dr. Radics Ilona 
háziorvos 

A KRÓNIKUS VÉNÁS (VISSZÉR) BETEGSÉGRŐL 

Mindenki tapasztalta már, hogy az erős fény kápráztat. 
Teljesen mindegy, hogy közvetlenül vagy visszaverődve éri 
a szemet. A visszaverődés csillogó vízfelületről, a strand 
fehér homokjáról, a világosra festett házak faláról, a fehér 
felhőkről – egyaránt zavaró lehet. 

A Nap vakító ragyogása ellen védekezésként összehúzott 
szemrés előbb-utóbb fejfájást okoz. Pedig a Nap – mindezek 
ellenére – maga az élet. A Napból áradnak felénk az életet 
fenntartó sugarak. A tudomány ma már pontosan kimutatta a 
napsugarak összetételét és azt is, hogy az életet tápláló suga-
rak között káros sugárzások is vannak. A láthatatlan és ezért 
közvetlenül nem is észlelhető sugarak ellen nyújthat védel-
met a napszemüveg. 

A napvédő szemüvegek megszűrik a sugarakat, elnyelik a 
szemre ártalmasakat.  

Az UV sugárzás mindenhol jelen van, és veszélyezteti 
szemünk világát. Nap mint nap ki vagyunk téve az UV su-
gárzás káros hatásainak, ráadásul a káros UV sugárzás 40%-
a nem napos időben ér bennünket. Szemünk rendkívül érzé-
keny, különösen UVA és UVB sugárzás káros hatásaira, 
melyek szürkehályogot és más szembetegségeket okozhat-
nak, ezáltal rontva látásunk minőségét. 

A szem környéki bőr szintén nagyon érzékeny. Az UV 
sugárzás ráncok kialakulását okozhatja ezen a területen, és 
hozzájárul különböző bőrbetegségek, pl. a bőrrák egyes típu-
sainak kialakulásához. 

Szemünk és a szemkörnyéki bőrfelület védelme az UV 
sugárzás káros hatásaitól kiemelten fontos szemünk egészsé-
ge és látásunk védelme érdekében. 

Védje szemét, ahogy bőrét is védi a káros UV sugárzástól. 

Ahogy a napvédőkrémek faktorszáma, úgy a szemüveg-
lencsék faktorszáma is minél magasabb, annál nagyobb vé-
delmet jelent. 

Az utak szürkésfehér felülete a kora tavaszi napfényben 
szemrontó, éles szemfény reflexeket ad. 

A járművezetők és a gyalogosok egyaránt hunyorogni 
kényszerülnek, szemrésüket a bántó napfényben kénytelenek 
szűkebbre húzni. Sokszor láthatunk az utakon szemüket új-
sággal vagy kalappal beárnyékoló gyalogosokat és kezüket a 
szemük elé tartó gépkocsivezetőket. Ez nem megoldás, sőt 
veszélyes is lehet. 

Tökéletes védelmet a szemrontó és a látást zavaró, éles 
napsugarak ellen csak egy jól kiválasztott napszemüveg 
nyújthat. 
E bevezetés után felmerülhet a kérdés, milyen a jó napszem-

üveg? 
● látómezeje optikailag kifogástalan, olyan színű és árnyala-

tú legyen, amely a szemnek kellemes és kiszűri az ártal-
mas ultraibolya és infravörös sugarakat 

● kerete legyen az arc formájának megfelelő jellegű, de 
emellett divatos és kényelmes is, ne sértse sem az orrot, 
sem pedig a fület. 
A szaküzletekben kapható napszemüvegek ezeknek a 

szempontoknak tökéletesen megfelelnek. 
A szemek eltérő érzékenysége különböző színű, árnyalatú 

és fényelnyelő képességű napvédő üveget igényel, ezért a 
napszemüvegek kevés kivétellel 25-50-75 %-os fénytompító 
hatással készülnek. Mindenképp egyszínű, tükrözésmentes 
üveget válasszon! 

Eddig általában beszéltünk a napszemüvegről, de nem 
említettük azokat, akik egyébként is szemüveget viselnek. 
Szemük érzékenyebb és ezért is szívesen hordanak – a diopt-
riaértéknek megfelelő – napszemüveget. Az ő számukra is 
van megoldás. Kiválasztják az igényüknek megfelelő – és 

A napszemüveg 



Tápiószelei Önkormányzati Híradó  

2014. április

optikailag kifogástalan méretű – szemüvegkeretet, ahhoz 
elkészíttetik a szükséges erősségű lencséket és ez alkalom-
mal megrendelhetik ezek színezését is, amely több árnyalat-
ban, metallizálással készíthető. 

A jól megválasztott napszemüveg fénytompítása kellemes, 
a szemet pihentető és megnyugtató. 

Fel sem lehet sorolni a napszemüvegeknek keret és 
látómező kínálatát, és ami nem kevésbé fontos: e terü-
leten is igyekszünk lépést tartani a divat változásaival. 

Minden évben a legújabb típusokból választhatnak vá-
sárlóink. 

 
Falusi Mihály 2766 Tápiószele Zsolt út 28. szám alatti lakos alaptalanul rágalmazta meg  

Gócsáné Móró Csilla igazgató asszonyt. 
(index.hu/Tápiószele Tápió 1 nick név, 2011. szeptember)  

A fizetett hirdetés alapja a Nagykátai Városi Bíróság 12.B.206/2012/10. sz. jegyzőkönyve. 
 

Gócsáné dr. Móró Csilla 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Ceglédi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatásos Tűzoltósága a 
tűzesetek elkerülése érdekében a tűzgyújtások bejelentését 
rendelte el a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet előírásai alapján. 
A jövőben az avar és kerti hulladék, valamint a karbantartási, 
településrendezési hulladék elégetésre vonatkozóan a kiren-
deltség által előírt formanyomtatványon kell a tűzgyújtást 
bejelenteni. A bejelentéseket a Nagykáta Hivatásos Tűzol-
tóságon (2760 Nagykáta, Állomás u. 1. e-mail: 
nagykatahth.ugyelet@katved.gov.hu ) vagy a Ceglédi Hiva-
tásos Tűzoltóságon (2700 Cegléd, Széchenyi u. 24-26. 
cegledht.ugyelet@katved.gov.hu fax: 53/311-025) kell meg-

tenni személyesen, e-mailben vagy faxon. E-mailban történő 
bejelentés esetén a tűzoltóság a formanyomtatvány 
beszkennelt változatát tudja elfogadni! A formanyomtat-
ványt Tápiószele Város Önkormányzatának honlapjáról lehet 
letölteni, illetve a Polgármesteri Hivatal földszinti 2. irodájá-
ban is átvehető. 

A rendelet alapján avar és kerti hulladék égetése kizárólag 
március 15. és április 30., valamint október 1. és novem-
ber 30. közötti időszakban szombaton 9.00–16.00 óra 
között megengedett. 

Bakó Krisztián        
aljegyző 

FIZETETT HIRDETÉS 

Tűzgyújtás bejelentése 

Dr. Badari Edit szemész szakorvos 
Szentiványi Dóra adminisztrátor 
 Rendelés.: Csütörtök 13:30-tól 

Szele Optika  
Tápiószele, Kossuth L. u. 2. 

XVII. Nyugdíjas Béketalálkozót rendez a tápiószelei Borostyán Nyugdíjas Klub Egyesület. 
Időpontja: 2014. május 10. Helyszín: a Népkert. 

Nyitórendezvény 10 órától a Béke téren.  
Mindenkit szeretettel várunk! 

a Borostyán Nyugdíjas Klub Egyesület elnöksége 

TE SZEDD! 
Tisztelt Tápiószelei lakosok! 
Örömmel értesítem önöket, hogy településünk csatlakozott az 
ország egyik legnagyobb hulladékgyűjtő akciójához, a TE 
SZEDD mozgalomhoz! Közös összefogással megszépíthetjük 
városunkat, környezetünket. Ehhez minden eszközt: zsákot, 
kesztyűt, mellényt biztosítunk. 
Közös találkozási pont: Simonffy Kálmán Művelődési 

Ház, Posta út 2. Időpont: 2014. 05. 09. péntek 8:00 óra. 
Jelentkezni lehet személyesen a művelődési házban, 
vagy a 06 53 381 232 számon!  
Várjuk a városunk tisztaságért tenni kész felnőtteket és 
tanulókat! 

Sassné Miskolczi Csilla 
kulturális menedzser 
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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. 

Tisztelt Ügyfeleink! 
2014. február 1-jén nyílik és május 31-ig tart az idei első kifizetési 
kérelem benyújtási időszak, amely a III. és a IV. tengely jogcímei-
hez kapcsolódik. Kifizetési kérelem továbbra is csak elektronikus 
formában nyújtható be.  
Az ügyfélkapuval, MVH jelszóval, meghatalmazott MVH regiszt-
rációs számmal nem rendelkező ügyfelek időben intézkedjenek, 
hogy elszámolásaikat határidőben be tudják adni! 
Fokozottan figyeljenek arra, hogy történt-e adatváltozás a megha-
talmazott személyében (névváltozás, lakcímváltozás), mert így 
akadályba ütközhetnek a belépéskor. 

 
13/2014. (I.22.) számú MVH Közlemény  
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidék-
fejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyúj-
tandó támogatás kifizetésének igényléséről  
 
Elektronikus feltöltéssel kapcsolatos probléma esetén forduljanak a 
HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezeti irodájához a 06-53-
583-550-es telefonszámon, vagy az MVH ügyfélszolgálatos mun-
katársaihoz a 06-1-814-8900-as telefonszámon. 
A www.mvh.gov.hu vagy a http://www.hajtacsapat.hu/
dokumentumtar.html  honlapról letölthetőek a vonatkozó közlemé-
nyek a kifizetési kérelem formanyomtatványokkal együtt. 

A HAJT-A CSAPAT EGYESÜLET MÁRCIUSI HÍREI 

9/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény  
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai 
tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének 

8/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújí-
tásra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésé-
ről 
7/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támoga-
tás kifizetésének igényléséről 

3/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény 
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a 
vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésé-

Hétfő 8°° - 1200 123° - 183° 
Kedd 8°° - 1200 123° - 163° 
Szerda 8°° - 1200 123° - 163° 
Csütörtök 8°° - 1200 123° - 163° 
Péntek 8°° - 1200 123° - 163° 

A HAJT-A Csapat Egyesület Munkaszervezetének ügy-
félfogadási rendje: 

Irodai elérhetőségek: 
2768 Újszilvás, Szent István u. 4. 

Telefon: 06-53-583-550 
Telefax: 06-53-383-010 

E-mail: hajtacsapat@hajtacsapat.t-online.hu 

Faragó Júlia 
HAJT-A Csapat Egyesület 

    munkaszervezet vezető 

A nagykátai rendőrök öt férfit hallgattak ki gyanúsított-
ként, akik engedély nélkül vágtak ki fát Nagykátán és 
Tápióbicskén. 

A rendőrségre egy tápióbicskei férfi tett bejelentést 
2014. március 4-én 10 óra 30 perc körüli időben arról, hogy 
a felesége tulajdonában lévő erdőrészben tetten ért két isme-
retlen személyt, amint engedély nélkül fát vágtak ki. A beje-
lentő a férfiakat  a rendőrök kiérkezéséig feltartóztatta.  A 
helyszínre kiérkező járőrök H. Valentin 18 éves 
tápiószentmártoni és K. János 45 éves tápiószelei lakost 
elfogták és előállították a Nagykátai Rendőrkapitányságra. 
A helyszíni szemle és az adatgyűjtés során a rendőrök meg-
állapították, hogy a tápióbicskei erdőbe a gyanúsítottak 4 
napon keresztül visszajártak és összesen 143 szál akácfát 
vágtak ki engedély nélkül, melynek nagy részét elszállítot-
ták a helyszínről H. Valentin tartózkodási helyére.  

A Nagykátai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lo-
pás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indí-
tott büntetőeljárást a két férfi ellen, akiket gyanúsítottként 
hallgattak ki.  
Forrás:www.police.hu 

Nagykátai 
Rendőrkapitányság  

ELADÓ 
Felújított betonkeverő ELADÓ.  Érd.: 06 30 244 1925 

Keresem elveszett cicámat! 
Fehér-szürke-tarka kandúr. 
06 20/317 20 68 
A becsületes megtalálót jutalomban 
részesítem. 
Bartucz Antalné 
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GÓLYAHÍR 
„Azért mert szerettek, jöttem e világra, 

S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.” 

December hónapban születtek: 
Makula Péter Raffael Mónika és 
 Makula Sándor fia 

Február hónapban születtek: 
Bódi Renátó Nikolasz Bódi Krisztina fia 

Március hónapban születtek: 
Józsa Zoé Lehotai Dóra és 
 Józsa László leánya 
Maka Renátó Jákovics Izabella és 
 Maka Dávid fia 
Kanyó Maja Amira Pálók Jenifer és 
 Kanyó Tibor leánya 

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

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

Juhász Gyula 

Március hónapban elhunytak 
Garai Imréné  szül.: Menyhárt Ilona Mária élt: 80 évet 
Zima János Lajos élt: 79 évet 
Czeizberger Ferencné  szül. Molnár Erzsébet Ilona  élt: 61 évet 
id. Koczkás János élt: 62 évet 
Barna Ernőné  szül.: Zakar Julianna élt: 82 évet 
Szűcs Istvánné  szül.: Szabó Mária élt: 89 évet 
Majoros Jánosné  szül.: Üllei-Kovács Mária élt: 89 évet 
Terék Mihály nyugalmazott ezredes élt: 73 évet 

Emléküket megőrizzük! 

(A Kóré Cukrászda mellett) 
 

Tápiószele,  
Bartók Béla u. 22. 
Tel.: 30/264-8568 

 
 

Nyitva 
Hétfők, kedd, csütörtök, péntek 8-16 

Szerda 9-17 
www.visusoptika.com 

 
Ellenőriztesse látását és válasszon kedvező ajánlataink közül! 

♦ Egyes szemüvegkeretekre annyi % engedményt adunk, 
ahány éves  Ön vagy 

♦ Komplett szemüveg készítése esetén 10000 Ft enged-
ményt adunk, vagy 

♦ Komplett szemüveg 14000 Ft vagy 

♦Az összes napszemüveg 50% engedménnyel. 

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: május 5. (hétfő) 
Lapmegjelenés május közepén várható. 

Ezúton tudatjuk a rokonokkal, ismerősökkel, 
volt osztálytársakkal, és azokkal, akik  
ismerték drága jó testvérünket, hogy 

Terék Mihály nyugalmazott ezredes 
2014. március 27-én, 73 éves korában  

hosszú betegség és szenvedés után elhagyta 
e földi világot. 

A gyászoló család 

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik elkísérték 
utolsó útjára Garai Imréné született: Menyhárt Ilonát, 

édesanyát, nagymamát, és sírjára a kegyelet  
virágait helyezték. 

Fia: Garai Imre és családja 

Ezúton fejezzük ki köszönetünket mindazoknak, akik drá-
ga jó férj, édesapa, nagyapa id. Koczkás Jánost utolsó 
útjára elkísérték, sírjára a kegyelet virágát helyezték.  

Köszönet dr. Radics Ilona háziorvosunknak, asszisztensé-
nek Meggyesné Ágikának lelkiismeretes munkájukért.  

Köszönjük a SZIGÜ Temetkezési Kft. dolgozóinak 
Pálfalviné Bartucz Ilonkának és Bartucz Antalnénak segítő 

és lelkiismeretes munkájukat. 
A gyászoló család 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani, azoknak, akik 
édesanyánk, nagymamánk  

özv. Szűcs Istvánné született: Szabó Mária  
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték. 

Köszönet dr. Radics Ilona háziorvosunknak  
évek óta tartó munkájáért. 

Köszönjük a SZIGÜ Temetkezési Kft. dolgozóinak 
Pálfalviné Bartucz Ilonkának és Bartucz Antalnénak segítő 

és lelkiismeretes munkájukat. 
A gyászoló család 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik  
Zima János Lajos gyász-szertartásán részt vettek, utolsó 

útjára elkísérték, és fájdalmunkban osztoztak. 
A gyászoló család 
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