
Tisztelt Tápiószecsői Polgárok!
A Szecsői Tükör februári számában tájékoztattam Önöket a Képviselő-testület azon döntéseiről, melyek a 
település közbiztonsági  kérdéseit  érintik.  Ennek folytatásaként szeretnék beszámolni  az azóta ebben a 
kérdéskörben történtekről:

4/2009. (01.18.) Kt. határozat
A Pest  Megyei  Rendőrkapitánysággal  aláírtuk  az  ajándékozási  szerződést,  és  az  első 3  havi  15.000 forintos 
üzemanyag utalványt átadtuk a helyi rendőrőrsnek.

5/2009. (01.18.) Kt. határozat
A tápiószecsői  rendőrőrs  körzeti  megbízottjai  részére  megvásároltuk  a  2  db  mobiltelefont,  hogy  hatékonyabb 
legyen a kapcsolattartás a Polgárőrség, a Rendőrség és a lakosság között.
Elérhetőségek: Polgárőrség: 06-30-62-17-570

Rendőrség, körzeti megbízott: 06-30-62-17-569
Rendőrség, körzeti megbízott: 06-30-62-17-568

6/2009. (01.18.) Kt. határozat
A Kistérségben már működő jelzőrendszerhez csak szociális rászorultság alapján lehet csatlakozni, a jogosultságot 
a szociális törvény határozza meg. Eszerint, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából 
szociálisan rászorult:
a, az egyedül élő 65 év feletti személy
b, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, 
c, a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg személy, ha 
egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

Az elszaporodott bűnesetek miatt felvettük a kapcsolatot a Nagykátai Rendőrkapitányság vezetőjével, valamint  a 
Pest Megyei Rendőrkapitánnyal, aki személyes találkozón tett ígéretet arra, hogy 5 fős létszámbővítést biztosít a 
térségi  kapitányság  számára.  Reméljük,  hogy  a  nagyobb  számú  rendőri  jelenlét  megnyugtatólag  hat  majd  a 
lakosságra.

A Szomszédok Egymásért Mozgalomról (SZEM) március 26-án a helyi rendőrőrs parancsnoka az Idősek Klubjában 
tájékoztató előadást tartott.

Bízunk benne, hogy ezek az intézkedések mind a tápiószecsői közbiztonság megerősödését eredményesen fogják 
szolgálni.

Tisztelettel:  
Incze Sándor
Polgármester

Tavaszi  nagytakarítás a Föld Napjára
Képviselő  testületünk  februári  ülésén  úgy  döntött,  hogy  április  25.-n  szombaton  ismét  megszervezzük 
köztisztaságunk  javítása  érdekében,  a  Tavaszi  Nagytakarítás  elnevezésű  szemét  gyűjtő  akciót,  amely 
szervesen illeszkedik a Föld Napja alkalmából országszerte rendezett  eseményekhez.  Akciónkban részt 
vesznek az Önkormányzat dolgozói, intézményei, képviselő testületünk tagjai.
A 2007 áprilisában szervezett szemétgyűjtés alkalmával több tonna szemetet sikerült összegyűjteni az akcióban 
résztvevőknek! Az évek alatt illegálisan lerakott hulladékot egy délelőtt eltűntetni nem lehetett, ennek ellenére az 
önkéntesek munkája látható eredményt hozott, köszönet érte!
Az  utóbbi  hónapokban  gomba-mód  elszaporodtak  külterületeinken  a  szemét  kupacok.  Van  ahol  gondosan 
csomagolt tömött szemetes zsákok vannak halmokba rakva! A Rendet és tisztaságot  szerető honfitársaink, akik 
komoly logisztikai  készséget  felmutatva megtisztították otthonukat  az „erdőszéli”  szeméttől,  remélhetőleg részt 
vesznek idei akciónkban! A terület rendbetételén fáradozva  ugyanis megismerhetnék  azoknak a  véleményét, 
kritikai észrevételeit akik részt vesznek környezetünk megtisztításában . 
Fogjunk össze településünk érdekében!
                                                                           Bata József, alpolgármester
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Jegyzői tájékoztató a Képviselő-testület 2009. március 25-i üléséről

1,  Képviselő-testület SZMSZ-ének módosítása
A Képviselő-testület  12 igen szavazattal  (egyhangúlag) úgy döntött,  hogy az Ügyrendi  Bizottság feladatkörét  kibővíti,  és a 
Bizottság a továbbiakban Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságként működik tovább.

2, Tápiószecső Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi Közfoglalkoztatási Terve
A szociális törvény rendelkezik arról, hogy az „Út a munkához Program” keretében minden önkormányzatnak Közfoglalkoztatási 
Tervet  kell  készítenie,  amelyben szabályozza,  hogy a  szociális  segélyre jogosult,  55  év alatti,  munkaképes,  a  Munkaügyi 
Központtal  kapcsolatot  tartó,  ott  regisztrált  munkanélküli  állampolgároknak a településen milyen feladatokat  tudnak adni  a 
település intézményeinél. A Képviselő-testület 12 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta a település jegyzője által elkészített 
Közfoglalkoztatási Tervet.

3, A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 6/2004. (V.10.) Kt rendelet módosítása
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy döntött, hogy az alábbiak szerint módosítja helyi rendeletét:
A  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatásban  eddig  kétféle  számítási  mód  szerint  lehetett  részesülni.  Ha  a  kérelmező 
családjában az 1 főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 130 %-át nem érte el,  vagy ha a gyermekét 
(gyermekeit) egyedül nevelő szülő esetében az 1 főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át nem érte 
el.  Mostantól  az utóbbi  kategóriába kerültek a tartósan beteg gyermeket nevelő családok is.  Az új  szabályozás szerint  az 
átmeneti segélyhez hasonlóan, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is csak évente maximum négy alkalommal adható.

4, Rendelet alkotása óvodáztatási támogatás tárgyában
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2008.évi módosítása 2008. július 3. napján 
lépett  hatályba,  új  támogatási  formaként  bevezetve  az  óvodáztatási  támogatást.  A törvény  végrehajtási  rendelete  2008. 
novemberében jelent meg, 2009. január 1-i  hatállyal.  A plusz juttatást a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szülei 
vehetik igénybe, 2009. január elsejétől. Aki megfelel a kritériumoknak, az gyermeke  beíratásakor húszezer forintot kap. Ezt az 
első összeget- ha a Képviselő-testület rendeletében szabályozza- a település jegyzője természetben is a szülő rendelkezésére 
bocsáthatja.
Ha a gyerek rendszeresen jár  az óvodába, a beíratás időpontjától  függően további  10 ezer forint  támogatásra jogosult.  A 
támogatást az kérheti, akinek a gyermeke rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, a szülő a gyermek három éves 
koráig legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, a gyermeket pedig legkésőbb annak az évnek a végéig beíratják 
az óvodába, amikor betölti negyedik életévét. A gyermeknek azonban a támogatás elnyerése után is rendszeresen járnia kell 
óvodába,  ami  azt  jelenti,  hogy  naponta  legalább  6  órát  ott  kell  töltenie,  és  az  „óvodai  év”  25  százalékánál  többet  nem 
hiányozhat.
A támogatást csak az egyik szülő veheti igénybe. A kérelmeket a helyi polgármesteri hivatalnál lehet leadni, a jogosultságot a 
jegyző állapítja meg, a támogatást ezután az Államkincstár utalja át az önkormányzatnak. A testület  11 igen szavazattal és 1 
tartózkodó  szavazattal úgy  döntött, hogy  az  első  alkalommal  folyósításra  kerülő  pénzbeli  támogatás  helyett  a  szülőnek 
gyermeke részére természetbeni támogatás is nyújtható. Az első támogatás formájáról a jegyző dönt.

 A természetbeni támogatás formái különösen az alábbiak lehetnek:
- utcai ruha,- utcai cipő,- váltóruha,- váltó cipő,- tisztasági csomag,- tornafelszerelés,- ágynemű,- ágyneműhuzat

 A természetbeni támogatást a gyermek beíratását követő hét munkanapon belül kell a szülő rendelkezésére bocsátani.

5, Az egyes szociális ellátásokról szóló 9/2006. (VII.30.) Kt rendelet módosítása
A  Képviselő-testület   12  igen  szavazattal  (egyhangúlag)  elfogadta  a  szociális  törvény  módosulása  miatt  szükséges 
változtatásokat a rendeletben. Döntött  továbbá arról is, hogy a továbbiakban átmeneti  segélyben nem részesíthető,  aki  az 
önkormányzattal szemben fennálló kamatmentes kölcsöntartozását nem fizeti. A 70. életévüket betöltött, egyedülálló személyek 
szemétszállítási díjának kedvezményét az alábbiak szerint szabályozta: akkor kérelmezhetik a szemétszállítási díj 50 %-ának 
visszatérítését, ha a szemétszállításra a szolgáltatóval a szerződést a legkisebb (60 literes) edényre kötötték meg. Az 50 %-os 
mértékű  visszatérítés  minden év  február  15.  napjáig  és  augusztus  15.  napjáig  történik  úgy,  hogy  kérelmező  a  befizetett 
csekkjeivel igazolja, hogy adott félévben, megkötött szerződésének megfelelően, díjfizetési kötelezettségének maradéktalanul 
eleget tett. A kérelem benyújtásának határideje január 1-től január 31-ig a II. félév elszámolásánál, és július 1-től július 31-ig az 
I. félév elszámolásánál. Mivel az elmúlt években jelentős mértékben nőttek a temetési költségek, a temetési segély adható 
összege is változott, eddig 150.000 forint 10%-a volt adható, április 1. napjától a 280.000 forint 10 %-a.

6, A Polgármesteri Hivatal 2008. évi adótevékenységéről szóló beszámoló
A  Képviselő-testület   12  igen  szavazattal  (egyhangúlag)  elfogadta  a  Polgármesteri  Hivatal  adótevékenységéről  szóló 
beszámolóját  azzal,  hogy  az  évek  folyamán felhalmozódott  adóhátralék  beszedése érdekében  igen  jelentős  és  hatékony 
intézkedések szükségesek
7,Önkormányzati  Minisztérium  által  kiírt  pályázaton  való  esetleges  indulás  lehetősége Képviselők  8  igen  és  4 
ellenszavazattal úgy döntöttek, hogy az Önkormányzati Minisztérium által közzé tett „Bölcsődék és Közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése” című pályázat 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet5. § (7) bek. b.) 
pontja alapján mindhárom intézményével részt kíván venni a pályázaton. A Pöttöm Óvoda esetében a Rákóczi úti, a Hipp-Hopp 
Óvoda esetében az Árpád úti, az Iskola vonatkozásában a Szent István úti épületet jelöli meg a pályázatban.

8./ Intézményvezetői pályázatok kiírása
Mivel  június  30.  napjával  az  óvodavezetők  megbízatása  lejár,  a  Képviselők  8  igen  szavazattal,  2  ellenszavazattal,  1 
tartózkodással úgy döntöttek, hogy pályázatot írnak ki a 2 óvoda intézményvezetői álláshelyére. A napirendnél 1 képviselő nem 
szavazott.
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9, Árajánlat megvitatása egyes önkormányzati utak mechanikai stabilizációja és csapadékvíz szikkasztása, elvezetése 
építési tervek készítése tárgyában
Képviselők   12  igen  szavazattal  (egyhangúlag)  úgy  döntöttek,  hogy  az  alábbi  utcák  tekintetében kérnek  be  tervezési  és 
kivitelezési árajánlatokat:

1. Gárdonyi u. (Honvédségtől az Erdészházig)
2. Széchenyi u. alsó része – Dózsa Gy. útig
3. Madách u.
4. Váczi M. u.
5. Erkel u. – Liget u. – Szőlő u.
6. Jókai u. (csak szikkasztóárok)
7. Kodály Z. u. – Hámán K. u. – Ugyer

A Képviselő-testülete megbízta továbbá a Polgármester urat azzal is, hogy a Dózsa Gy. úton a COOP Élelmiszerüzlet mellett az 
út alatti csapadékvíz elvezetés lehetőségeire kérjen be tervezői  és  kivitelezői árajánlatot. 

10, Ajánlatok megvizsgálása a temetőben keletkező nagy mennyiségű hulladék elszállítása tárgyában
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal és 3 ellenszavazattal úgy döntött, hogy a temető üzemeltetőjével meglévő szerződésben 
a 100.000 forint támogatási  összeget 150.000 forintra emeli,  és a vállalkozó gondoskodik a temetőben keletkező hulladék 
összegyűjtéséről és elszállíttatásáról.

11, Idősek Klubja térítési díjainak meghatározása
A képviselők  12 igen szavazattal  (egyhangúlag) úgy döntöttek,  hogy az új  térítési  díjak megállapításáig hatályban tartja a 
személyes gondoskodást biztosító ellátások intézményi díjainak meghatározásáról szóló 26/2006. (XII.13.) számú rendeletét, 
vagyis most még a régi díjak maradnak érvényben.

12, ÖKOVÍZ Kft szolgáltatási díjjavaslatának véleményezése
A képviselők 12 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy döntöttek, hogy nem fogadják el az ÖKOVÍZ Kft. díjjavaslatát, megbízta a 
Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az ÖKOVÍZ Kft-vel, hogy a 2008. évi díjakhoz képest az emelkedés ne legyen 
magasabb 15 %-nál, de az is olyan megosztásban, hogy 2009. évben 7 % és 2010-ben újabb 7,5 % legyen az emelkedés 
mértéke.

13, Hozzájárulás a Csatornaközmű Társulás Irodájának fenntartásához
Képviselők 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodással  úgy döntöttek, hogy a Csatornaközmű Társulás Iroda 
fenntartási költségeinek hozzájárulására a Tápiószecsőre eső hátralékot 348.856,-Ft-ot, valamint a 2009. évre megállapított 
hozzájárulás összegét 380.580,-Ft-ot, összesen729.436,-Ft-ot a Csatornaközmű Társulás számára megfizeti, valamint 12 igen 
szavazattal (egyhangúlag) úgy döntöttek, hogy elfogadják a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Társulási Megállapodását és 
Alapító Okiratát.

14, Esetleges vételi ajánlat MÁV tulajdonú földterületekre
A Polgármester korábban eljárt a MÁV-nál annak érdekében, hogy bizonyos MÁV tulajdonban lévő földterületeket a MÁV az 
önkormányzat tulajdonába adjon térítésmentesen, de ezt a MÁV elutasította, és azt válaszolta, hogy ha az önkormányzatnak 
szükségesek  azok  a  földterületek  nyújtson  be  írásban  vételi  szándékot.  A Képviselő  testület  10  igen  szavazattal  és  2 
tartózkodással úgy döntött, hogy ilyen formában nem kíván hozzájutni a MÁV területeihez, viszont szükségesnek tartja, hogy a 
Hivatal szólítsa fel a MÁV-ot a területei rendben tartására.

15, Polgári Védelmi Iroda támogatásának lehetősége
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal úgy döntött, hogy a Polgári Védelmi Irodát 2009. évben 40.000,-
Ft-tal támogatja.

16, Anka László belterületbe vonási kérelme
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy döntött, hogy jóváhagyását adja az Anka László tulajdonát képező 
098/29. valamint a 0137 hrsz-ú, 118.660 négyzetméter nagyságú földterület belterületbe vonásához, a 124/2008. (08.27.) Kt 
határozat alapján. A belterületbe vonás minden költsége, és a belterületbe vonásból adódó minden költség a vállalkozót kell, 
hogy terhelje.

17,  8/2001. (02.14.) Kt határozat visszavonása
2001-ben a testület úgy döntött,  hogy Tápiószecső területén lévő közintézményektől 500 méteres távolságra mobil  átjátszó 
torony nem építhető. Mivel azóta az önkormányzat költségvetése jelentős mértékben szűkült, és az évi 1 millió forintos bérleti 
díjra szükség van, a testület ezt a 2001-es határozatot 8 igen, 1 nem és 2 tartózkodó szavazat mellett visszavonta.

18, Nagyné Palotai Anna szerződés meghosszabbítása
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy döntött, hogy Nagyné Palotai Anna vállalkozóval kötött 
szennyvízszállítás tárgyában kötött vállalkozói szerződést 2010. március 31.napjáig meghosszabbítja. A vállalási árat 626,-Ft/m3 

összegben határozza meg.

19, Tavaszi nagytakarítás megbeszélése
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy döntött,  , hogy 2009. április 25-én tavaszi nagytakarítást szervez. 
Tápiószecső Nagyközség bel- és külterületén található útvonalak mentén illegálisan elhelyezett hulladék összegyűjtésének és 
elszállításának vonatkozásában felkeresi Maczó Sándor tápiósági vállalkozót, és megállapodik vele az összegyűjtött szemét 
elszállításáról.

A Képviselő-testületi ülés teljes anyaga a település honlapján, a www.tapioszecso.hu-n olvasható.

Kun Szabó Melinda jegyző
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FELHÍVÁS
2009 április 25.-n  délelőtt Tavaszi Nagytakarítást szervezünk!
Jelentkezését várjuk a községünkben működő civil szervezeteknek, pártoknak, vállalkozásoknak, településünk 
lakóinak, lakóközösségeknek, erdő és földtulajdonosoknak. Mindenkit hívunk aki szebbnek, tisztábbnak 
szeretné látni településünket! 
Szemetes zsákokat, kesztyűket  önkormányzatunk biztosítja.
Jelentkezésüket várjuk Kanyó Sándor , műszaki csoportvezetőnél a 447-287-es telefonszámon. 
                            

Tápiószecső Önkormányzat Képviselő Testülete

L o m t a l a n í t á s
E l e k t r o n i k a i  h u l l a d é k g y ű j t é s

Tisztelt Ügyfeleink!

Társaságunk lomtalanítást szervez  Tápiószecső  nagyközségben 2009.  május  22-én a  köztisztasági 
szolgáltatással ellátott területeken.

Lom az a darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt nem fér a gyűjtőedénybe, például berendezési tárgyak, 
bútorok,  textíliák  stb.  A  közterületek  tisztasága  érdekében  a  szóródó  anyagokat  zsákban,  dobozban 
szíveskedjenek kihelyezni.

Társaságunk a lomtalanítás keretében veszélyes hulladékot, fertőző és undorkeltő anyagot, elektronikai 
hulladékot, állati tetemet, építési-bontási hulladékot, zöld hulladékot nem szállít el!

Az elszállításra szánt lomot május 22-én reggel 7 óráig a ház elé kihelyezni szíveskedjenek.  A rendszeres 
hulladékgyűjtő járat érkezési időpontja eltérhet a megszokottól, ezért a kommunális hulladékot is ki kell helyezni 
reggel 7 óráig.

Lomtalanítással  kapcsolatosan  érdeklődni  ügyfélszolgálatunkon  (53/505-340)  és  diszpécserközpontunkban 
(53/311-215) lehet, ahol készséggel állunk Ügyfeleink rendelkezésére. 

Az  „ÖKOVÍZ”  Kft.  az  EKOFUTUR  Kht.-val  együttműködve,  elektronikai  hulladék  (e-hulladék)  gyűjtést 
szervez  Tápiószecsőn,  amely  során  a  lakosság  térítésmentesen  leadhatja  a  háztartásában  összegyűlt 
elektronikai hulladékát. 

Elektronikai hulladékgyűjtés ideje: 2009. május 18-23., 8 00 – 16 00 óra között

Elektronikai hulladékgyűjtés helye: Karbantartó műhely udvara (Tápiószecső, Deák F. u. 1.)

Gyűjthető hulladékok:
 nagy darabos elektronikai hulladék pl.: mosógép, mosogatógép, hűtőszekrény, villanytűzhely, villanybojler 

stb.
 képernyős elektronikai hulladék pl.: TV készülékek, monitorok
 egyéb elektronikai hulladék pl.: asztali telefon, nyomtatók, számítógépek, rádió, magnó, porszívó, konyhai 

kisgépek, híradás technikai, szórakoztató elektronikai berendezések

Fontos! Az elektronikai hulladékok csak ép, összeszerelt állapotban gyűjthetők! 

Az  akció  során,  azon  háztartások  ahol  legalább  100  kg  mennyiségű  elektronikai  hulladék  (pl.  mosógép, 
hűtőszekrény,  stb.)  gyűlt  össze,  azok  térítésmentes  szolgáltatásként  telefonon  rendelhetik  meg az  összegyűlt 
elektronikai  hulladék  elszállítását.  Az  elszállítandó  eszközöket  kérjük,  ne  helyezzék  ki  őrizetlenül  az 
ingatlanokon  kívülre,  elkerülve  az  elektronikai  berendezések  fosztogatását,  illetve  környezetünk 
szennyezését.
Az átvevő cég  az  elszállítást  a  beérkezett  és  rögzített  igénybejelentések  alapján,  2009.  május  23-án  teljesíti 
Tápiószecső  területén.  A szállításokat  kérjük  a  72/551-044 –es  telefonszámon bejelenteni,  2009.  május  15-ig 
munkanapokon 8-16 óráig.

Amennyiben a telefonon történt szállítási igény bejelentéseinek száma meghaladja az aznap rendelkezésre álló 
szállítási kapacitást, úgy az elektronikai hulladék elszállítása egy későbbi, előre egyeztetett időpontban történik, 
ezért telefonon visszahívjuk Önöket az elszállítás időpontjának pontosítása céljából.

„ÖKOVÍZ” Kft.
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In memoriam Hevesy Pál
(1883. április 9. – 1988. március 17.)

Abból a Hevesy családból, amelynek Magdolnatelepen áll a kastélya, nem csupán egy híres ember (a kémiai 
Nobel-díjat elnyerő Hevesy György) származott. Györgynek négy testvére volt, akik mind komoly karriert futottak 
be  íróként,  diplomataként,  mérnökként,  vagy  vállalkozóként.  Közülük  most  a  diplomata  Hevesy  Pálról  kell 
megemlékezni, születésének és elhalálozásának évfordulója ugyanis egyaránt tavaszra esik.

Pál  az  egyetemi  tanulmányait  Budapesten,  Kolozsváron,  németországi  és  francia  egyetemeken végezte, 
államtudományi és diplomáciai doktorátust szerezve. Ezután Pest vármegyében vállalt közigazgatási tisztséget. 
Diplomata  1909-ben  lett  belőle.  Szolgált  az  Osztrák-Magyar  Monarchia  bécsi  közös  külügyminisztériumában, 
Buenos Airesben, Isztambulban, Washingtonban, Párizsban különböző diplomáciai pozíciókban. Az 1920-as évek 
második felében a Svájcban székelő Népszövetségnél képviselte Magyarországot Apponyi Albert gróffal együtt. 
Utána Madridba és Lisszabonba akkreditálták, mint nagykövetet és meghatalmazott minisztert.

Amikor  a  közép-európai  politika  menthetetlenül  eltolódott  a  fasizmus  irányába,  Hevesy  Pál  kilépett  a 
diplomáciai szolgálatból és Angliába költözött, majd a második világháború után Ausztriában telepedett le. Itt élt 
haláláig, mindennapjait diplomáciatudományi írásoknak szentelve.

Az 1929-es gazdasági világválságról, még annak tombolása közben olyan komoly elemző, jövőbelátó művet 
írt, hogy az akkori angol külügyminiszter ezért őt béke Nobel-díjra javasolta. Ezt nem kapta meg, így a Hevesy 
család  és  ezáltal  Tápiószecső  csak  egyetlen  innen  származó  Nobel-díjassal  büszkélkedhet,  de  ez  nem 
csökkentheti tiszteletünket emléke felett.  A harmincas években egyébként kárpótlásul az elmaradt béke Nobel-
díjért, a francia Akadémia tüntette ki aranyéremmel egy nemzetközi agrárkereskedelmi témájú könyvéért.

Anka László
  önkormányzati képviselő

Iskolai hírek

Tisztelt Szülők!

Szeretném  tájékoztatni  Önöket  iskolánk  fontosabb 
eseményeiről:

- A tavaszi  szünet  utáni  első tanítási  nap:  április 
15. (szerda).

- A leendő 1.  osztályosok beíratása április  20-án 
(hétfőn) 8-12 óráig, ill. április 21-én (kedden) 12-
16 óráig lesz a Szent István úti iskolaépületben. 

      A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat 
(az  óvodákban  kiosztott  szórólapok,  ill.  egyéb 
tájékoztatók  szerint)  szíveskedjenek  magukkal 
vinni.

- A  gyenge  tanulmányi  eredményű  tanulókról 
április  második  felében  minden  szülőnek 
értesítést  küldünk.  Kérjük  a  szülők  segítségét, 
hogy  mindenki  sikerrel  vehesse  az  előtte  álló 
akadályokat. 

- A PET palackok gyűjtését  - átvételi nehézségek 
miatt – szüneteltetjük. Kérek mindenkit, hogy ne 
küldjön az iskolába üres palackokat. 

- Az  elmúlt  időszak  tanulmányi  versenyein 
diákjaink  több tantárgyból is szép eredményeket 
értek  el.  Büszkék  vagyunk  rájuk,  gratulálunk 
nekik. 

Művészeti  tagozatunk  drámajáték csoportjai  2009. 
március 22-én a Nagykátai  Kistérségi „Ki mit  tud?” 
vetélkedőn színjáték kategóriában győztesek lettek. 
Gratulálunk nekik!

10. éves jubileum 

             

A  tápiószecsői  Gróf  Széchenyi  István 
Általános  Iskola művészeti  tagozata 
működésének  10. évfordulója alkalmából 
egész  napos  jubileumi  programra készül 
2009. május 22-én (pénteken). Délelőtt iskolai 
nyílt  művészeti  foglalkozásokra,  délután  a 
HK-ban  megrendezendő  Kiállításra   és 
Gálaműsorra várunk  minden  kedves 
érdeklődőt. 

-  Várjuk  volt  tanítványainkat,  illetve  azon 
gyermekeket és szüleiket, akik a jövő tanévtől 
tervezik  a  művészeti  oktatásunkba  való 
bekapcsolódást. 
- Kérnénk azokat a festészeten, tűzzománcon 
tanulmányaikat  továbbra  is  folytató  volt 
diákjainkat,  hogy  amennyiben   újabb 
alkotásaik vannak,  azokból  néhányat  -  a 
kiállítás  gazdagítására  -  hozzanak  be 
iskolánkba 
május 15-ig.
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ÓVODAI  BEÍRATÁS!!
Május 18-22-ig a Pöttöm Óvodában, Rákóczi u 16.

Hétfő: 8 - 16 óráig.   Keddtől - Péntekig: 8 - 13.30 óráig.
A beíratáshoz szükséges:
- személyi igazolvány
- gyermek születési anyakönyvi kivonata és taj száma.
2010. május 31.-ig a 3. életét betöltő gyermeket lehet beíratni. Minden 5. életévét betöltő gyermek részére kötelező 
az óvodai beíratás.

Tóth Károlyné     Óvodavezető.

Kulturális hírek, események

Damjanich Művelődési Ház programja.

2009. április 17-én Játszóházi foglalkozás.
2009. április 25-én Egész-nap, Egészségnap külön 
lapon.

2009.  április  26-án vasárnap  Autóbuszos  kirándulást 
szervezünk  a  Budapesti  Virágkiállításra (Kertészeti 
Egyetem)  Csoportos  belépő  kedvezmény  lehetőség. 
Utazási költség 1.000,-Ft/fő
Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a Művelődési 
Házban vagy telefonon, a 06-29-448-114 számon.
 Egy kellemes kirándulás reményében várjuk 
jelentkezésüket.      Művelődési Ház dolgozói.

2009. május 3-án 16 óra Anyák napi műsor.
Kapcsolatom szüleimmel, családommal vers és 
prózaíró verseny eredmény hirdetése.
Nagy szeretettel várjuk az anyukákat, nagymamákat, 
ünnepségünkre.

2009. május 08. 18 óra Táncház a páva klubban.
2009. május 09. Civil majális.

Külső szervek programjai:
2009. április 17. 18 óra Tápiószecsői Önkéntes 
Tűzoltó
                                       Egyesület közgyűlése.
2009. április 23. Ortopéd cipő vizsgálat.
2009. május 7. 19 óra CIVIL FÓRUM. Bemutatkozik az 
Alkotó Kezek Baráti Társasága mindenkit szeretettel 
várnak.
Minden hétfőn 16. 30.-tól Bibliakör.

Május
 Madarak és Fák napja.
1902  május  19-én  Párizsban  az  európai  államok 
egyezményt  a  mezőgazdaságban  hasznos  madarak 
védelme  érdekében.  1902-ben  Chrenel  István 
ornitológus szervezte meg Magyarországon először  a 
Madarak  és  Fák  napját,  amelyet  az  1906.  évi  I 
törvénycikk irt elő. Megünneplésének napja változó.

Május 15.
Család Nemzetközi Napja
1994-ben az ENSZ május 15-ét a Család Nemzetközi 
Napjává,  nyilvánította.  A felhíváshoz Magyarország is 
csatlakozott.

„GYERTEK, GYERTEK JÁTSZANI!”
Játszóház a Helyőrségi Klubban

Minden szombaton délelőtt 10 órától.
A foglalkozások kb. 90 percesek.

2009. április 4. Húsvéti készülődés
Ajtódísz készítése
Tavaszköszöntő böjti játékok

2009. április 11. Nagyszombat, a játszóház zárva!

2009. április 18. Mátkaváltó játszóház
   Teatasak hajtogatás
   Áprilisi névcsúfolók
   Népi gyermekjátékok

A foglalkozást vezeti: Mészáros Klára óvónő

2009. április 25. Szent György napi játszóház
ostorkészítés 
pásztortánc, népi játékok

2009. május 2. Anyák napja
Májusfa állítás
Tavaszköszöntő népi játékok

2009. május 9. Zöldágjárás
koszorúkészítés

A zöldágjárás játékai - bújós, vonulós játékok

2009. május 16. Zöldágjárás
szappanöntés

A zöldágjárás játékai - bújós, vonulós játékok

Kérem, hogy váltócipőt mindenki hozzon magával!

Szeretettel várunk mindenkit!

Sportbál a HK-ban!

Sok szeretettel meghívunk minden kedves vendéget a 
'Szecsői  Sportbálra,  Kókai  Gábor szakácsmester  által 
kreált vacsora kíséretében! Helyszín: Helyőrségi Klub, 
Tápiószecső.  Idő:  2009.04.18.,  szombat,  19:00. Azért, 
hogy ne unatkozva üljük végig az estét,  arról  Balassi 
Richárd  gondoskodik.  A  belépőt  3.500  Ft-ért  lehet 
megvásárolni.  Minden  kedves  szurkolót  és  vendéget 
sok szeretettel vár a TFC vezetősége.

Érdeklődni, jegyvásárlás: 
               Gazsi Krisztián: 06/30 -283 -2486



              
TAVASZI TÁTIKA SHOW!!!!

2009. tavaszán ismét megrendezésre 
kerül a nagy sikerű

TÁTIKA SHOW.

A nagy létszámú jelentkezők miatt ez 
alkalommal ELŐDÖNTŐRE is sor kerül, 

ÁPRILIS 17-én 15.30-tól.
Az elődöntő zártkörű, résztvevői a 70 fős versenyzői csapat, 

és a szervezők. 
Az elődöntő során kiesett gyerekek - a Tátikás pólójukban - 
közös produkcióval léphetnek fel a döntőn, így részvételükre 

feltétlenül számítunk.

Helyszín: TÁPIÓSZECSŐ, Helyőrségi Klub ( HK.)

2009. május 2-án 16.00-tól 
kerül megrendezésre a TÁTIKA SHOW DÖNTŐJE.

Kivételes élményben részesülhetnek a kedves vendégek, 
hiszen meglepetés produkciók, művészi  pantomim-show is 

része lesz az estének. 
Jegyek a helyszínen és a kapcsolattartó tanároknál kapható.

További részletek: Tar Andrea szervezőnél
 Tel: 30 7400285

Társszervezők: Tápiómenti Tömegsport Alapítvány
Gyermekekért Alapítván

Alapítványok, civil szervezetek
Tisztelt Tápiószecsői Lakosok!

Szeretném megköszönni a Gyermekekért Alapítvány 
Kuratóriumának nevében azt a támogatást, amit az 
Alapítványnak, ill. ezen keresztül a rászoruló gyermekeknek 
nyújtottak.

2008-ban 227.394,- Ft gyűlt össze az Önök adójának 1%-
ából. Ezen felül köszönet illeti azokat a cégeket, 
magánszemélyeket valamint az Önkormányzatot a Szecsői 
Futónap megrendezéséhez nyújtott támogatásért.
Hálával tartozunk mindenkinek, aki a legcsekélyebb 
összeggel is segíti törekvésünket.

Az év folyamán, az alábbi címeken nyújtottunk segítséget:
- Kirándulások, táborozás.
- Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása.
- Sporteszköz vásárlás.
- Beteg, sérült gyermekek részére 

képességfejlesztő eszközök vásárlása.

- Korcsolya- és úszótanfolyam
- Művészeti oktatáshoz tandíjtámogatás.
- A civil majálison résztvevő sérült gyerekek 

megajándékozása.

A jelen igen súlyos gazdasági körülmények között egyre 
nehezebb a családok helyzete. A megélhetési gondok mellett 
nem jut pénz arra, hogy a gyermekek közös programokon 
való részvételét finanszírozni tudják. Elvünk az 
esélyegyenlőség-, ha nem is megteremtése, de – közelítése. 
Ezért kérjük azokat, akik eddig is segítették munkánkat, ne 
pártoljanak el tőlünk. Akik még nem tették ezt, segítsenek!
A Kuratórium tagjainak nevében kellemes húsvéti ünnepeket 
kívánok.

Az alapítvány adószáma: 19184551-1-13

Tisztelettel:
Dr. Nán Istvánné

a kuratórium elnöke.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatója
Tisztelt Lakosság, Tagjaink és Támogatóink!

Tájékoztatjuk tagságunkat, hogy az elnökség döntése értelmében az Egyesület közgyűlését
2009. április 17-én 18.00 órakor

tartjuk a Damjanich Művelődési Házban. Tagjaink megjelenésére feltétlen számítunk, illetve minden érdeklődőt szívesen 
látunk.

Köszönjük támogatóinknak a tavalyi évben nyújtott segítségüket. 
Az elmúlt év sajnos bővelkedett káreseményekben. Egyesületünk, lehetőségeihez mérten, munkájával megpróbálta a lehető 

legtöbbet  nyújtani  a  lakosságnak,  illetve  segíteni  az  Önkormányzat  kárfelszámolási  munkáit.  Azok  a  lakosok,  akiknél, 
fakidőlésnél,  vízszivattyúzásnál,  tűzesetnél  dolgoztunk,  vagy  bármilyen  más  beavatkozást  végeztünk,  láthatták,  hogy 
felszereléseink szegényesek és hiányosak.

Továbbra  is  kérjük  segítségüket,  annak  érdekében,  hogy  hatékonyabban  tudjuk  végezni  vállalásunkat.  Ha  munkánkat 
anyagilag is támogatnák, akkor ezt megtehetik a BARKÁCSBOX üzletben hozzáférhető sárga csekken, valamint kérjük Önöket, 
hogy támogassák Egyesületünket adójuk 1%-ának felajánlásával.

Adószámunk: 18667929-1-13

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az idei év első negyedéve is bővelkedett káreseményekben, eddig egy esetben műszaki 
mentéshez, 17 esetben tűzesethez vonultunk. 

Egyesületünk  továbbra  is  várja  új,  pártoló  vagy  vonulást  is  vállaló  tagok  jelentkezését!  Amennyiben  kérdésük  van  az 
Egyesület életéről, munkájáról, vagy részt szeretnének vállalni tevékenységében, felvilágosítást a 06-70-459-3428 számon, a 
www.tszecsoote.mlap.hu weboldalon, vagy a BARKÁCSBOX üzletben kaphatnak.

Tájékoztatjuk a településen élő 14-18 év közötti  fiatalokat,  hogy május 16-án, Farmoson, ifjúsági  tűzoltó  versenyen való 
részvételre a felkészülést megkezdtük. Aki kedvet érez a versenyzésre, a fent megadott elérhetőségeken jelentkezhet, illetve 
további információkat kaphat.   

Ne feledjék, tűz esetén hívják az alábbi telefonszámokat:

105 – Nagykátai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
06-70-459-3428 – helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (benne van már a mobiltelefonban?)

                       Tóth László  elnök



Lakossági vélemények, észrevételek

„EGÉSZSÉG - RECEPT” 4. rész

Lassan  itt  a  tavasz  és  a  növényeink  is  kivirulnak, 
megtelnek élettel, ahogyan jobb esetben mi magunk is. 
Mindenkit sok szeretettel invitálok egy kiadós sétára a 
legszebb tavaszi napsütésben! Természetjáró sétánkon 
rábukkanhatunk  olyan  gyógynövényekre,  melyeket 
hasznossá  tehetünk  otthonunkban.  Az  ablakunkon 
kitekintve,  láthatjuk  a  virágzó  kishagymásainkat, 
rápillantva a barackfára, aranyvesszőre elönti szívünket 
a melegség: KÖZELEG A TAVASZ! Öröm a szabadban 
tartózkodni,  mindenki  vágyódik  a  friss,  zöld  fű,  a 
jácintok, a nárciszok és a virágzó fák illatára! Keressük 
a lehetőségeket az élet örömeinek megtapasztalására, 
hiszen az életünkre kapott energiákat okosan, helyesen 
kell  beosztanunk.  Az  egyszerre,  hirtelen  felemésztett 
energia,  a  kibillent  lelki  egyensúly  visszaszerzése 
fáradságos feladat és emellett időigényes is.

Gyógynövényeinket  minél  frissebb  állapotukban 
használjuk  fel,  annál  biztosabbak  lehetünk 
gyógyhatásukban.  Engedjenek  meg,  még  egy  kis 
érdekességet  a  csalánnal  kapcsolatban! 
Amennyiben  kertjükből  ki  szeretnék  irtani  a 
rovarokat és kártevőket, használjanak fel nagyobb 
mennyiségű  csalánt  egy  300  literes  víztartályba, 
abban  hagyják  állni  hosszabb ideig.  Áztatás  után 
azzal  a  csalános vízzel  locsolják meg többször is 
növényeiket a kertben. Állítólag a sárgarépába sem 
mennek bele a férgek azután!

Figyeljünk  magunkra,  hogy  meg tudjuk  őrizni  azt  a 
finom  test-lelki  egyensúlyt,  amely  életenergiáink 
megtartásához,  egészségünk  megőrzéséhez 
szükséges!

Több ismerőstől hallottam már, hogy „itt a tavasz, rám 
tört  a  tavaszi  fáradtság,  úgyse  tudok  semmit  tenni, 

kivárom,  míg  elmúlik”.  Ha  valóban  tehetetlenek 
lennénk,  akkor  kivétel  nélkül  minden  embernek 
szenvednie kellene tőle, de ez nem így van! Az adott, 
hogy  az  életkörülmények  télen  kedvezőtlenebbek  és 
jóval  kevesebb  ideig  van  világos,  hideg  van,  és 
nélkülözzük  a  napfényt  is.  Kevesebbet  vagyunk  a 
szabadban,  így  kevesebbet  is  mozgunk.  Mivel  a 
szervezet  így  eleve  kevesebbet  kap  vitaminokból, 
természetes,  hogy  a  tartalékokat  „pusztítja”,  ill.  hogy 
ezekből  hiány  keletkezik.  Azon  túl,  hogy  ilyenkor  az 
ember lassabbnak, fáradtabbnak érzi magát, a kedve is 
rosszabb, levertebb, ami jelentősen kihat a munkájára, 
kapcsolataira. 

Ne csüggedjünk, hiszen a helyzet nagyon egyszerűen 
kezelhető! Könnyedén megelőzhetjük a problémát egy 
kis  mezei  zsurló  ülőfürdővel!  Igen-igen  jól  olvassák: 
ülőfürdő!!!  Ezt  a  gyógymódot  már  nagyon  régóta 
ismerjük, csak sajnos feledésbe merült. Vesemedence-
gyulladás  és  gennyesedés  esetén  is  már  egyetlen 
ülőfürdő csodát tesz. Egy híres idegorvos: dr. Wagner-
Jauregg  így  ír  róla:  „Az  ideges  emberek  kétharmada 
elkerülhetné  a  gyógyintézeteket,  ha  a  veséjük 
egészséges lenne.” Miért is? Ugyanis vesezavar miatt 
kialakulhatnak bizonyos depresszió fajták, dührohamok, 
téveszmék zavarhatják mindennapjainkat. Kisfiamnál és 
saját magamon is kipróbáltam a zsurlós ülőfürdőt,  és 
bizony  elcsodálkoztam  másnap  a  pozitív  javuláson. 
Részletesebben a  következő számban olvashatnak  a 
mezei zsurlóról, addig is jó kertészkedést, kivirulást és 
pozitív  hozzáállást  kívánok  mindenkinek  a  húsvéti 
nyuszi mellé! 

Április hónapban fogyó hold időszaka : ápr.10 – 24-ig.
Ne feledjük: „A legjobb orvosság az ember számára az 
ember maga. A legnagyszerűbb gyógymód a szeretet”
(Paracelsus)

Batáné Dósa Angelika

Anyakönyvi hírek

Köszönetnyilvánítás

Krajnyák Katalin Kis Lajosné 53 éves korában 
meghalt. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik Kispesten a temetőben a gyász szertatáson részt 
vettek.

A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik 
Dósa Gábor temetésére eljöttek,  és fájdalmunkban 
osztoztak. 
  A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
özv.  Bata  Istvánné temetésén  részt  vettek  és 
fájdalmunkban osztoztak.

    A gyászoló család
Elhunytak

Özv. Bata Istvánné (élt 78 évet)
Dósa Gábor (élt 72 évet)
Süli Sándorné (élt 67 évet)

Nagyhéti misék a templomban

hétfő 18 óra
szerda 19 óra
csütörtök 19 óra
péntek 19 óra
szombat 22 óra
Húsvét vasárnap 11 óra és 18 óra
Húsvét hétfő 8 óra



Kék hírek
2009. február 28-án Nagykáta, Kázmér utca végén található erdős részen  falopáson tetten értek  két  nőt.
Tulajdon elleni szabálysértés miatt a bíróság a két helyi lakost figyelmeztetésben részesítette.     

Kamiont  akart  ellopni  az  a  férfi,  aki  2009.  március  01-én  Nagykáta,  Határ  úton  található  Európa  Trans  Kft. 
telephelyén parkoló kamionok ablakait betörte, és az egyik kamiont sikerült  beindítania.
Az őrök azonban megzavarták a fiatal embert, akit a kiérkező rendőrök a helyszínen elfogtak.

Az ügyben lopás bűntette miatt  indult eljárás M. Zs. tápióbicskei férfi  ellen, akit a Nagykátai Bíróság gyorsított 
eljárás keretében 2 év börtönbüntetésre ítélt, melyet 3 év időtartamra  fel- függesztett. 

Március utolsó hetében  3 gyorsított eljárást kezdeményezett kapitányságunk.

D.T.  tápiószecsői  lakos és R.S.  nagykátai  lakos,  M.  T.  tápiógyörgyei  lakos  ellen,  mivel  járművezetés eltiltás 
hatálya alatt  újabb szabálysértéseket  követettek el.
A gyorsított eljárás keretén belül nevezett személyek 50.000 Ft pénzbüntetést kaptak.

Belovai István r.főtörzszászlósnak 2009.  március 15-e alkalmából  a Magyar Köztársaság Elnöke munkája 
elismeréseként  a  Magyar  Köztársaság  Ezüst  Érdemkeresztjét  adományozta,  amelyet  az  Igazságügyi 
Minisztériumban Draskovics Tibor Miniszter Úr adott át kollegánknak.   
Belovai István 1984. óta hivatásos rendőr, azóta kapitányságunkon dolgozik, mint a Bűnügyi Osztály nyomozója, 
nevéhez sok sikeres felderítés fűződik.

Sport hírek

452 diák versenyzett a Monor és Nagykáta körzet  Mezei Futóbajnokságán!

Március 27-én a Tápiómenti  Tömegsport  Alapítvány az Azúr  Termál  Kft  tulajdonában levő 
repülőtéren  (Tápiószecső,  Magdolna-telep)  rendezte  évadnyitó  eseményét  a  Diákolimpia 
Mezei Futóbajnokságot. Az általános iskolások részvételével lezajló rendezvényen 12 iskola 
452  diákja  mutatta  meg  képességeit.  A  Futóbajnokság  vendége  volt  Magyariné  Oroszi 
Zsuzsanna a - Pest Megyei Diáksport Szövetség Titkára –, aki egy serleget ajánlott fel az 
összetettben legeredményesebben szereplő iskolának.

Ismét  benépesült  a  már  hagyományosnak  mondható 
mezei futóversenyre a tápiószecsői repülőtér. A 30 fős szervező 
csapat  idén  3.  alkalommal  igyekezett  színvonalas  eseményt 
létrehozni a Monor és Nagykáta körzet iskolái számára. A  hét 
eleji barátságtalan időjárást követően péntekre kisütött a nap és 
ideális  körülményt  varázsolt  a  lelkes  futópalántáknak  egy 
kellemes délutáni testmozgásra. 

A Futóbajnokság Fehér Imréné (Monor Körzet Szakreferense) 
megnyitó beszédét követően a legkisebb (7-8 évesek)  600m-es 
futamával  kezdődött,  majd  folyamatosan  „porondra léptek”  az 
idősebb korcsoportba tartozók is.  A befutót követően meleg tea 
várta a fáradt és megkönnyebbült gyermekeket. A jó hangulatról 
a folyamatos zene, és különböző táncprodukciók gondoskodtak, melyet a decemberben lezajló nagy sikerű Tátika 
Showban részt vevő tápiószecsői általános iskolások mutattak be. 

A versenyen  kiemelkedő  eredményt  nyújtott  a  sülysápi  Szent  István  Általános  Iskola  tanulója  Lázár 
Alexandra és a gyömrői Fekete István Általános Iskola diákja Rontó Zsolt, akik saját korcsoportjukban évek óta 
nem találnak legyőzőre.

Az  eredményhirdetésen  48-48  egyéni  és  csapat  dobogós  érem,  oklevél  talált  gazdára.  A 
legeredményesebb iskolának járó serleget a házigazda Gróf Széchenyi István Általános Iskola vihette haza, miután 
szoros versenyben győzte le Gyömrőt és Tápiószentmártont.

A verseny  részletes  eredménylistája  már  olvasható  az  Alapítvány  honlapján  a  www.tapiomenti-tomegsport.hu 
oldalon.

Czirják György

Tápiómenti Tömegsport Alapítvány

Hirdetések

http://www.tapiomenti-tomegsport.hu/


Fizetett politikai hirdetés

Európai Parlamenti Választás 2009

Tisztelt választópolgárok!

2009 június 7.-n  arról  dönthetünk,  hogy a 
következő  években  kik  fognak  képviselni 
bennünket  az  Európai  Parlamentben.  A 
választás első fejezete elkezdődik amikor a 
pártok  az  ajánlószelvényeket  az  őket 
támogató választópolgároktól begyűjtik. 

A  Fidesz  Magyar  Polgári  Szövetség 
tápiószecsői  szervezete  ezúton  értesíti  a 
választásra  jogosultakat,  hogy  amennyiben 
ajánlószelvényeikkel  támogatni  kívánják 
képviselő  jelöltjeinket  ajánlószelvényeiket 
juttassák el aktivistáinkhoz! 

A következő telefonszámokon kérhetik, hogy 
kopogtató  cédulájukért  munkatársaink 
személyesen keressék fel önöket: 

06-20/9840 - 859; 06-20/9412- 636;
06-30/5486 - 562; 06-70/3628- 464

Találjuk meg együtt  a jó irányt!
        

Fidesz Tápiószecsői Szervezete

BRUMI MACI BABA BOLT
Tápiószecső Bajcsy Zs u 8. (31-es főút.)

VÉGKIÁRUSÍTÁS, BOLT ŰRÍTÉS
 ÁRLESZÁLLÍTÁS.
-10%,-20%,-30%,-40%,-50%
Pelenka, PT. És Prince Oliver termékek 

kivételével.

HASZNÁLT CSECSEMŐMÉRLEG.
19.900Ft helyett 5.000Ft

ANGEL CARE légzésfigyelő
44.000Ft helyett 20.000Ft

AMÍG A KÉSZLET TART!!!

Nyitva tartás: Május 31-ig.
Keddtől - Péntekig, 9-16 óráig.
Szombat 9-12 óráig.

Telefon 06-29-446-136
06-20-559-80-12

/ Babakocsi, kiságy,baldahin, kád + 
állvány,gyermekülés
kozmetikumok,játék,ruhák,babaápolás,babycomp/

Hirdetések

Ács, kőműves, tetőfedő, bádogos munkákat és 
fakivágást vállalok.
Nyugdíjasoknak 20 % kedvezmény.

06-20-989-5442
*
Családi ház eladó Tápiószecsőn
300 négyszögöles telken, 3 szoba összkomfort 
melléképületekkel.

Telefon: 06-30/ 9-864-014

Virágpalánták Tóalmáson!

Április közepétől ismét árulunk cserepes 
virágpalántákat.

- Muskátli(álló, futó, szimpla és dupla virágú)
- Évelős virágok.
- Egynyári palánták.
- Gumós nővények.
- Nagyméretű kaspós virágok.
- Balkon növények.

Várjuk kedves vásárlóinkat.

Tóth Ferenc virágkertész, Tóalmás Rákóczi u 35.
Tel 06-29-427-160, 06-30-904-5964

Szecsői  Tükör Kiadja:  Nagyközségi 
Önkormányzat  Tápiószecső. 
Honlap:www.tapioszecso.hu
www.damjanichmuvhaz.hu
Tel:  06-29/448-122  E-
mail:szecsopolhiv@monornet.hu,  Szerkesztő:  Lesti 
Bertalan,
E-mail:lestiberci@freemail.hu  Tel:06-29/448-114 
Megjelenik  havonta  2400  példányban  Engedély: 
NySU.P/PHF/2824/1991

Tisztelt Olvasó!

Ez a keretes rész az Ön hirdetésének a helye.

Üzleti jellegű hirdetések megjelenése
A lap az üzleti jellegű hirdetéseket

A4-es oldalra kivetítve, az alábbi díjtételek  szerint 
közli:

        
 Apróhirdetés (3-4 mondatos)        500 Ft
         1/16 oldal: 2.000 Ft
         1/8 oldal : 3.500 
Ft
         1/4 oldal: 7.000 Ft
         1/2 oldal:                          13.000 
Ft
         1 oldal: 25.000 Ft
         
A megadott  összegek az  általános  forgalmi  adót  is 
tartalmazzák.

A lap Önkormányzati finanszírozású, a Polgármesteri 
Hivatal  és  Intézményei  számára  a  hirdetések 
díjtalanok.

Lesti Bertalan főszerkesztő

http://www.damjanichmuvhaz.hu/




Tisztelt Szülők!

Fordítsunk több figyelmet gyermekeink étkeztetésére, hiszen a gyermekkorban alakulnak ki az 
étkezési szokások, ízek. A mi felelősségünk milyen felnőtt válik majd belőle, mennyi figyelmet 
fordít  az  étkezésre.  Kevés  gyermek  fogyasztja  szívesen  a  főzelékeket,  nekünk  kell  őket 
megtanítani a helyes étkezési kultúrára. A konyha természetes alapanyagokkal házias ízekkel 
készíti  ételeit,  az  Önök  és  gyermekeik  élettani  szükségletei  számára.  Az  oktatási 
intézményeknél, a tálaló konyhán dolgozók feladata, az étel szakszerű, ízléses kiadagolása. 
Sok múlik a tálaláson, hiszen egy jól elkészítet étel minőségét rontja a nem szakszerű tálalás. 

Kiragadva náhány példa az étel adag mennyiségekből:

  óvodás gyermek      menza alsós   menza felsős     felnőtt

Levesek, főzelékek: 2 dl 2,5 dl  3 dl  4 dl
Rakott ételek, rizses húsok 2 dl 2,5 dl  3 dl  4 dl
Húsok, sült,főtt rántott:              4-6 dkg 6-8dkg  8-10 dkg       10-12 dkg
Köretek: burgonya rizs, tészta: 1,5 dl 2 dl             2,5 dl 3 dl
Túró gombóc:                              2 db 3 db               4 db                 5 db
Kelt tészták:                 1 db 2 db  2 db                 3 db

(Nem vásárolt termék, a konyha készíti.)
Zöldáru és gyümölcs méretétől és beszerzési árától függően.

A kiszállított étel mennyiségét, a kísérőlevél tartalmazza.

Tisztelettel: Halász Tiborné

 A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

Több mint 50 éve az Ön szolgálatában!

Segítünk kilábalni adósságcsapdájából!

MOST is folyósítunk forint és devizahitelt.
További információkról érdeklődjön személyesen bankfiókunkban:

2251 Tápiószecső, Honvéd u. 10.
Tel: 29/ 646-010   

vagy látogasson el honlapunkra: www.nagykatatksz.hu

Mi HITELesek vagyunk!

http://www.nagykatatksz.hu/

