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Tóalmási

A start-minta program keretében beszerzett sertés állományból 1 db sertést a régi hagyományok szerint,  

BEMUTATÓ DISZNÓVÁGÁS  
keretében, a falu lakossága részére levágunk  

2017. december 09-én reggel a Művelődési Ház melletti sportpályán.
A disznóvágással a régi hagyományokat szeretnénk feleleveníteni, melyben részt vehetnek az érdeklődő csa-
ládok, gyermekekkel együtt. Az elkészült ételeket egy finom ebéd keretében még aznap, közösen elfogyaszt-
hatjuk, valamint másnap a falukarácsony est ebédjén. Az a gyermek, a saját maguk által betöltött hurkából, 
kolbászból kóstolót hazavihetik. A gyermekeknek a disznóvágás ideje alatt, délelőtt kézműves foglalkozást 
tartanak az óvó nénik.

Minden érdeklődőt szívesen vár Tóalmás Község Önkormányzata!

FALUKARÁCSONY
2017. december 10-én (vasárnap) 13.00

Töltsük együtt meghitt békességben Advent harmadik vasárnapját!
Mindenkit szeretettel vár Tóalmás Község Önkormányzata

Művelődési Ház előtt:
Mindenki karácsonyfája

Adventi piac:
Ajándék árusítás
Sütemények
Forralt bor
Gulyásleves
Hurka- Kolbász
Játékok

1300-tól 1700óráig  Karácsonyi 
műsorok a Művelődési Házban:

A részletes programról az újság 
következő számában tájékoztatjuk 
az érdeklődőket.

A rászoruló családoknak játék 
felajánlást szívesen fogadunk. 
Leadási helyszínek a Családsegítő 
irodában, és Művelődési Házban.

Kedves Lakosaink!
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Meghívó
Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. november 27-én (hétfőn) 18.00 órai kezdettel 

FALUGYŰLÉST tart a Művelődési Házban.
Napirend: 

1.) Díszpolgári cím és Tóalmásért Emlékérem adományozása 
Előadó: polgármester

2.) Parlagfű-mentesítési, és a Tiszta-rendezett Porta 
pályázat eredményhirdetése 
Előadó: polgármester

3.) Tájékoztató a 2017. évi önkormányzati működésről 
Előadó: polgármester 

4.) Tájékoztató a Csatorna beruházásról 
Előadó: Víziközmű Társulat elnöke

5.) Tájékoztató Tóalmás Község közrend-közbiztonsági 
helyzetéről 
Előadó: Nagykátai Rendőrkapitányság megbízottja

6.) Egyebek

Amennyiben közérdekű kérdése van, azt előre írásban is benyújthatja a Polgármesteri Hivatalban.
Tisztelettel: Kovács Magdolna polgármester

Szeretettel várjuk a gyermekeket, fiatalokat, szülőket, nagyszülőket 

2017. december 9-én, csütörtökön 
az Önkormányzati Hivatal előtti parkba, ahová érkezik a 

MIKULÁS VONAT.
A Mikulás vonat menetrendje:

A vonat délután 14.00 és 16.00 között közlekedik.
Útvonal: Fő út – Béke út – Rákóczi Ferenc út – Fő út

Az utazás díjmentes, felszállásnál a kalauz kézfej nyomdát ad.

Az induló helyszínen Mikulás csomag várja a gyermekeket.

Akik megszomjaztak, megéheztek meleg teát és zsíros kenyeret fogyaszthatnak.  
Az adventi vásárt az elmúlt évhez hasonlóan, megismételjük (iskola, óvoda, SZMK, hittanosok).

Visszaérkezésnél a  
Mikulás várja a vonatozókat a végállomáson.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk:
Tóalmás Község Önkormányzata
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A CSATORNA BERUHÁZÁSRÓL

TÁJÉKOZTATÁS A CSATORNA BERUHÁZÁSSAL  
KAPCSOLATBAN

Kedves Ingatlan tulajdonosok! Kedves lakosaink!
Az önkormányzat honlapjára feltett tájékoztatáso-

mat itt az újságban is megismétlem, rövid kiegészítés-
sel együtt.

Október hónapban a Posta útján a település lakos-
ságának eljuttatott „Szülőföldünk Tápió-vidék Köz-
életi Havi Lap” részletesen foglalkozik a Tápiómentén 
történt csatorna beruházással. Majoros Tibor TPE el-
nök a „A Tápió-vidék polgárainak védelmében” című 
cikkében közzétette Lázár János Miniszterelnökséget 
vezető miniszternek írt levelét is.

Sajnálatos módon a cikk írója a valós helyzetet elfer-
dítve tüntette fel, amit feltehetőleg a jogi szabályozás 
pontos értelmezése nélkül fogalmazott meg. 

Ez félreértésekre adhat okot, és bizonyos személye-
ket alaptalanul sérthet.

Fontosnak tartom, hogy településünk lakossága ne 
csak a cikk írójának álláspontját ismerje meg, hanem 
a miniszter úrtól kapott válaszlevélben foglaltakat is, 
mert csak úgy kaphatnak tiszta képet a valós helyzet-
ről.

A cikkemhez mellékelem Lázár János miniszter úr 
megbízásából Dr. Kovács Zoltán államtitkár úrtól a 
cikk írójának küldött válaszlevelet. Az államtitkár úr 
a csatorna beruházás megvalósításának jogi hátterét 
egyértelműen jogszerűnek tartja, semmilyen vissza-
élésre nem mutatott rá.

A cikkek írója felveti, hogy a Társulat Intéző és Elle-
nőrző Bizottságának tisztségviselői nem felelnek meg 
a törvényi előírásoknak, mert funkciójuk a polgár-
mesteri tisztséggel összeférhetetlen. Az általa hivatko-
zott jogszabály csak a jövőre nézve, a jövőben alakuló 
társulatra ír elő ilyen korlátozást. A jelenlegi társulati 
vezetők, tisztségviselők törvényesen látják el megbíza-
tásukat. Mandátumuk lejártakor az új szabályozás ér-
telmében már nem választhatók meg, ha velük szem-
ben kizáró körülmény áll fenn.

Nem felel meg a valóságnak, hogy a képviselő-testü-
letünk a cikk írójának megkeresésére nem foglalkozott 
az általa felvetett kérdésekkel, és az sem, hogy a Pest 
Megyei Kormányhivatal Törvényességi Osztályától 
ebben a kérdésben felhívást kapott volna. A képvise-
lő-testület 2017. június 22-ei ülésén a beadványt meg-
tárgyalta, és a 127/2017 (VI.22.) számú határozatában 
kinyilvánította, hogy a Tápiószelei Polgárok Egyesüle-
tének beadványa idő előtti, mert a csatorna beruházás 

még nem fejeződött be, így az elszámolásra is csak a 
beruházás befejezését követően kerülhet sor. Ez akkor 
következik be, ha a Társulat által felvett hitelek is teljes 
körűen visszafizetésre kerülnek, és az alapszabályban 
meghatározott közfeladatát a Társulat megvalósította.

Polgármesterként a Társulat Ellenőrző Bizottságá-
nak elnöki tisztségét látom el megalakulása óta. Vá-
lasztott tisztségviselőként tiszteletdíjban részesülök, 
ami nem arányos a befektetett munkával és nem jelent 
havi többszázezer forintot. Ez a tisztség a napi polgár-
mesteri munkámon felül – ellentétben Majoros úr ál-
lításával – jelentős időt, energiát, kitartást, türelmet és 
felelősséget jelent. Felelősségem nem csak a Társulattal 
szemben, hanem a településünk és az egész Tápiómen-
te irányában fennáll, amit mindig őszintén szem előtt 
tartottam. A Társulat megszűnése sem jelenti majd, 
hogy nem vállalnék felelősséget az általam tett intéz-
kedéseimért.

A lakossági visszatérítéssel kapcsolatosan arról tá-
jékoztatom a lakosságot, hogy a Társulat megszűnését 
követő elszámolás befejezésétől függ, hogy a beruhá-
zás hogyan zárul. Felelőtlenség lenne nyilatkozni er-
ről, amikor még a fundamenta szerződések alapján az 
ingatlan tulajdonosok nem fizették be teljes körűen a 
hozzájárulás díját, ugyanis vannak, akik nem 2008-
ban kötöttek szerződést, hanem később, és a mai napig 
is fizetnek a szerződésük alapján. Természetesen van-
nak nem fizetők is, ahol az érintett jogszabály alapján 
a jegyzőnek a szükséges intézkedést meg kell tennie. 
A Fundamentától a Víziközmű Társulat több milliárd 
forintot vár még, melyből a Víziközmű Társulat által 
felvett hiteleket és kamatait vissza kell fizetni.

A Tápiómenti Területfejlesztési Társulást, mint a 
csatorna beruházás kivitelezését lebonyolító Társulást 
több szervezet ellenőrizte: Uniós ellenőrzés az elnyert 
pályázati támogatás miatt, nemzeti ellenőrzés, Nem-
zeti Adó és Vámhivatal ellenőrzése, belső ellenőrzés, 
igazságügyi szakértői ellenőrzés.

A Tápiómenti Vízgazdálkodási Társulatot műkö-
dését (melynek tagjai a Tápiómentén élő ingatlan tu-
lajdonosok), aki a csatorna beruházás kivitelezéséhez 
pénzügyi fedezetet biztosított, szintén több szervezet 
ellenőrizte: pénzügyi szakértő, jogi szakértő, Ellenőr-
ző Bizottság, igazságügyi szakértő, ügyészségi vizsgá-
lat.

A vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a csatorna beru-
házás jogszerűen történt.
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A víz- és csatorna szolgáltatásra vonatkozóan az alábbi tájékoztatást adom:
Elkészült a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (az aki a Tóalmási víziközmű és csatornamű közmű 

rendszert üzemelteti) beszámolója Tóalmás településen nyújtott 2016. évi tevékenységéről. 
Ennek alapján a lakossági ivóvíz-bekötések száma 2071 db, értékesített ivóvíz pedig 114.917 m3, közületi 

ivóvíz-bekötés 63 db, értékesített ivóvíz 13.002 m3. Kitermelt, vagy átvett víz 196.260 m3, hálózatra menő 
víz 196.330 m3, összesen értékesített víz 127.919 m3. 199 alkalommal volt dugulás, a hibaelhárítások során 
az érintett körzetben a gravitációs szennyvízcsatorna-hálózat jelentős része is átmosatásra került. 2016. 
évben a lakossági szennyvízbekötések száma 783 db, közületeké 26 db. Közcsatornára begyűjtött lakossági 
szennyvíz 35.825 m3, a közületi pedig 2.027 m3. Az ivóvíz-ágazat összes bevétele 36.663.471.- Ft. A szeny-
nyvíz-ágazat összes bevétele 10.030.148.- Ft. Mindösszesen 40.693.619.- Ft. Összes kintlévőség lakosság + 
közület 15.438.474.- Ft.

A Víziközmű Társulattól 241 ingatlant kapott a jegyző asszony, behajtás céljából. A mai napig Hivata-
lunk felé 4.501.050.- Ft került befizetésre. A társulatnak 2017. 10. 24-ig 3.759.200.- Ft-ot utaltunk át.

Végezetül azt is meg kell említeni, hogy a csatorna 
beruházás előkészítése anyagi forrásainak megterem-
tése terén Czerván György országgyűlési képviselőnk 
fáradságot, időt, energiát nem sajnálva jelentős segít-
séget nyújtott ahhoz, hogy a csatornahálózat kiépítése 
megvalósulhasson a Tápiómentén. Ez lakosaink élet-
színvonalát jelentős mértékben javítja, ingatlanaink 
értékét növeli, mentesülünk a talajterhelési díj meg-

fizetése alól, és környezetünk védelmében is megtet-
tünk egy jelentős lépést.

A továbbiakban az önkormányzatunk honlapján és 
a helyi újságunkban minden tájékoztatást megadok a 
csatorna beruházást érintő kérdésekről.

Kovács Magdolna
polgármester

A tápió-vidéki polgárok az elmúlt időszakban észre-
vehették, hogy egyesek ravasz csúsztatásokkal próbál-
ják félrevezetni őket. A hazugságáradat célja a káro-
kozás: megzavarni egy sikeres tápiómenti beruházást.

Számunkra elsődleges a lakosság pontos tájékozta-
tása, éppen ezért röviden összefoglaljuk a fontosabb 
alapvetéseket:

Először is tisztázzunk egy alapvető tényt: nem 
szabad összetéveszteni a Tápiómenti Települések 
Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatát (vagyis a 
víziközmű-társulatot), amelynek tagjai az ingatlan-
tulajdonosok, ingatlanhasználók, (az érdekeltségi hoz-
zájárulást ennek fizetjük), illetve a Tápiómenti Terü-
letfejlesztési Társulást! A 20 települési önkormányzat 
által létrehozott önkormányzati társulás kizárólag 
önkormányzati tagokból áll. A kettőt azért sem sze-
rencsés összekeverni, mert a két különböző jogi sze-
mélynek nem ugyanazok a feladataik.

Természetesen vannak, akik szándékosan mossák 
össze ezt a két szereplőt. Ők tudják, miért teszik. Nyil-
ván a szűkebb pátriáért érzett hevületből.

A Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdál-
kodási Társulata közfeladatát alapszabálya határozza 
meg; a víziközmű-társulatnak ezt kell megvalósítania 
ahhoz, hogy a sokak által hivatkozott elszámolási eljá-
rást megindíthassa.

Ugyanakkor tudvalevő, hogy az európai uniós 
beruházás jogosultja a Tápiómenti Területfejlesztési 
Társulás, vagyis nem a víziközmű-társulat. Csak-
hogy a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás eseté-
ben nincs elszámolási eljárás! És esetünkben éppen 
ez a lényeg.

Az európai uniós beruházás megépítésével tehát 
a víziközmű-társulat még nem valósította meg az 
alapszabály szerinti feladatát! A beruházásban meg-
épített csatornarészek csak egy részét képezik a vízi-
közmű-társulat kötelezően ellátandó feladatának.

A víziközmű-társulat tagjait a törvény kötelezi az 
érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére még a társulat 
megszűnését követően is. Ráadásul törvény határoz-
za meg a behajtás szabályait is a nemfizetőkkel szem-
ben! Az érdekeltségi hozzájárulást a víziközmű-társu-

Tiszta vizet a pohárba - vezetékes vízzel  
Mintha fájna egyeseknek a Tápió-vidék fejlődése
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lat alapszabálya és taggyűlésének határozata állapítja 
meg.

Vagyis a tagoknak az érdekeltségi hozzájáru-
lást minden körülmények között meg kell fizetni-
ük mindaddig, amíg az alapszabály és a taggyűlési 
határozat így rendelkezik! Nem lehet megtagadni a 
fizetést például azzal, mert valaki szerint túl magas 
összeget írt elő a taggyűlés, vagy még nem kapott csa-
tornacsonkot, illetve házi bekötést az ingatlan, vagy a 
lakos nem kér csonkot, illetve házi bekötést.

A víziközmű-társulat egyetlen forint állami tá-
mogatást nem igényelt és nem kapott. Egy tipikus 
példa a csúsztatásra: a beruházás akadályozói által 
felemlegetett támogatásokat a Tápiómenti Területfej-
lesztési Társulás igényelte és kapta meg (amelyik ugye 
nem azonos a víziközmű-társulattal)! Ezt összekever-
ni csak zavarkeltésre jó.

Logikus, hogy mivel a víziközmű-társulat nem 
kapott semmilyen támogatást, ezért nem is csök-
kentheti a „támogatás” az érdekeltségi hozzájárulás 
összegét! Minden, ezzel ellentétes közlés (történjék az 
bárkire hivatkozással) valótlan, és csak azzal a költ-
séges következménnyel jár, hogy a jegyző lefolytatja 
a behajtási eljárást a nemfizetővel szemben. Nincs is 
más lehetősége.

Érdekes, hogy a nemfizetésre buzdítók kivétel nél-
kül befizették az őket terhelő érdekeltségi hozzájáru-
lást! Ezek szerint ők is tudják, hogy nem igaz, amit 
összehazudnak.

Az állami többlettámogatásokból valósíthatta meg 
a beruházó önkormányzati társulás (nem pedig a vízi-
közmű-társulat) az olyan munkákat (mint például az 
alapberuházásból kimaradt utcák csatornázása), illet-
ve fedezhetett olyan szükséges költségeket, amelyekre 
egyébként nem volt pénz. Vagyis a többlettámogatás 
nem került át a víziközmű-társulathoz. Hogyan kér-
hetnék számon annak felhasználását a víziközmű-tár-
sulaton? Ügyes szófacsarás, de aljas trükk ez a beru-
házás akadályozóitól, amely nehéz helyzetbe juttathat 
hiszékeny, becsületes embereket.

Az állami többlettámogatás egy részét lehetett fel-
használni a beruházási önrész pótlására, az így felsza-
baduló önrész pedig más fontos célra felhasználható 
akkor, ha mindenki befizeti az érdekeltségi hozzájá-
rulását! A felszabaduló önrészből a víziközmű-társu-
lat elvégeztetheti a szennyvízközmű-rendszer műkö-
déséhez szükséges házi bekötővezetékek kiépítését és 
élőre kötését, (amit meg is kaptak azok, akik kérték 
és beengedték ingatlanjukra a munkásokat) valamint 

fedezheti saját működésének költségeit, és az önerőt 
megelőlegező bankhitel járulékos költségeit is.

A hazugságokat terjesztők másik ferdítése is a pénz-
ről szól. Nem igaz az, hogy bármelyik tag kérheti az 
érdekeltségi hozzájárulás visszafizetését a víziköz-
mű-társulattól. Ilyen lehetőséget nem állapít meg 
semmilyen jogszabály! A hozzájárulás módosítására 
(csökkentésére) csak a víziközmű-társulat taggyűlése 
lenne jogosult!

Az érdekeltségi hozzájárulás felülvizsgálata csak a 
víziközmű-társulat megszűnésekor végezhető el, pél-
dául

amikor már ki lehet mondani, hogy a társulat a fela-
datát elvégezte és további költségek már biztosan nem 
lesznek,

amikor már pontosan meg lehet állapítani, hogy 
milyen összegű érdekeltségi hozzájárulást nem fizet-
tek be a tagok, vagy

amikor már meg lehet állapítani, hogy van-e ma-
radványösszeg a víziközmű-társulatnál, és arról dön-
teni lehet.

Ezeknek az eldöntése számításokon és nem azon 
múlik, hogy a tagok mennyit szeretnének fizetni!

Ne felejtsük el, hogy a jelenlegi hozzájárulás ösz-
szege helyett az európai uniós és állami támogatások 
nélkül a tagoknak több millió forintot kellett volna 
befizetni ahhoz, hogy mindent meg tudjunk építeni, 
minden feladatot el tudjunk végezni!

Kérünk mindenkit, hogy minél előbb teljesítse a 
víziközmű-társulattal szembeni fizetési kötelezett-
ségét. Ezzel az ügy mielőbbi lezárását segíti, vagyis 
a víziközmű-társulat elszámolásának megkezdését. 
Minden más híresztelés szimpla hazugság.

Nyilvánvaló tény, hogy minél kevesebb a befizetés, 
annál kevesebb marad a végén! Ne felejtsük el azt 
sem, hogy a nemfizetőkkel szembeni behajtás további 
költségekkel jár és ezt is nekik kell majd megfizetni. 
Egy biztos, mindazok, akik a nemfizetésre buzdíta-
nak, nem fogják helyettünk megfizetni a hozzájáru-
lást, vagy megtéríteni a kárainkat.

Horinka László 
a Társulat alelnöke

Tápiómenti Települések Csatornamű  
Vízgazdálkodási Társulat vezetősége
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Az épület és a hozzátartozó ingatlanból jelenleg 2 szo-
ba, 1 előszoba és konyha látogatható. A kamra, a pincék, 
a fészer és a hátsó udvar 2018-ban válik látogathatóvá.

Megköszönöm mindazok segítségét, akik az épület és 
a hozzátartozó porta felújításában, rendrakásában részt 
vettek. Ilyen összefogás közös cél érdekében már régen 
volt községünkben tapasztalható.

Köszönöm az épület külső-belső festését Jakab János, 
Szécsi Tibor és Tényi László festőknek. A gangon lévő 
korlát eltávolítását, és a kapu felújítását, a pince padoza-
tának egyengetését a Vállalkozók Egyesülete, a Tóalmási 
Kolping Család Egyesület tagjainak, a lomtalanítást a 
Polgárőr Egyesület tagjainak. Hegyi Andrásné Eriká-
nak a felajánlott virágokat. A belső és külső takarítást a 
strand, kemping és táborhely dolgozóinak, és a közmun-
kásoknak.

Az első és hátsó udvar takarítását, virágosítását, a 
belső berendezési tárgyak helyére rakodását a munkák 
irányítását Povázson Pálnak és Povázson Pálnénak, 
a fizikai munkában való részvételt a Falusi udvar és a 
parkok gondozását végző közmunkásoknak. A konyha 
berendezését a Lila Akác Nyugdíjas Klub tagjainak, és 
Tóth Ferencnek.

A tabló elkészítését, a függönyök varrását, karnisok 
felrakását a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és a kar-
bantartóknak. A feliratozást a régiségek elhelyezését, 
Szűcs-Kozma Mária könyvtárosnak, és Lipták Tibor 
Művelődési Ház vezetőnek.

A terítők, takarók mosását dr. Kocsis Ilona képviselő 
asszonynak.

A régi viseletek kimosását Keresztesi Magdolnának, 
az óvoda vezetőjének. A sátor díszítését és az óvodások 
műsorát az óvoda pedagógusainak és az óvodásoknak.

Az iskolások műsorát az általános iskola tanulóinak és 
tanárainak, a tanító néniknek, a Gerlice Néptánccsoport 
gyermek táncosainak Szívós István vezetésével a fergete-
ges műsorukat.

A falumúzeum megnyitásával egy időben megpróbál-
tuk a régi falusi sátras lakodalmat és szokásokat feleleve-
níteni, és átélni Önökkel közösen egy sátras lakodalom 
keretében. Köszönöm a népviseletbe öltözött pároknak, 
a koszorúslányoknak, a Lila Akác Nyugdíjas Klubnak, 
hogy a népviselet hordásának vállalásával emlékeztet-
nek bennünket a régi tóalmási viseletre és népviseletre, 
amit szeretnénk a jövőben hagyományként ápolni.

A Titánok Színjátszó kör vezetőjének, Kovács Tímeá-
nak, hogy a lakodalmas történetek elmondásával vissza 
röpített bennünket a múltba.

Köszönöm a finom vacsora megfőzését, a tálalást, a 
mosogatást a Lila Akác Nyugdíjas Klub tagjainak.

A vacsorához az alapanyagokat a tóalmásiak aján-

lották fel a tyúkokat Daruka Károlyné Nellike, Sebők 
Andor, Bozóki Istvánné Incike, Rózsa Sándorné Er-
zsike néni, Trautenberger Jánosné Margitka. A hurkát 
Kurunczi János, a Húscsarnok Kft ügyvezető igazgatója, 
Fekete-Nagy Tamás Mendehús Kft. és Varga Ferenc Bol-
dogi húsüzem ügyvezetője ajánlotta fel. Köszönjük.

Valamint mindazoknak, akik fáradtságot nem kímél-
ve süteményt sütöttek és felajánlották a közösségünk ré-
szére.

Továbbá, akik a falumúzeum berendezéséhez adomá-
nyaikkal hozzájárultak, külön megköszönöm dr. Grónás 
Tiborné igazgató asszonynak, akinek a munkássága alatt 
a gyűjtés jelentős része megvalósult, és az akkori tanu-
lóknak és tanároknak is. Valamint a Kőrösi Csoma Sán-
dor Általános Iskola igazgatójának, Horváth Nórának, 
hogy a tanulók által összegyűjtött régiségeket a falumú-
zeum részére felajánlotta.

Képviselő-testületünk döntött arról, hogy a falumú-
zeum községünk lakosai által díjmentesen, a nem helyi 
lakosok számára 300.- Ft / fő díjért látogatható. 6 éves 
korig a belépés ingyenes. Nyitvatartási idő hétvégeken, 
szombat - vasárnap délután 14.00 órától 16.00 óráig. Hét 
közben is van rá lehetőség, Lipták Tibor közművelődési 
referenst kell hívni a 06-20/ 241-3027 telefonszámon, és 
a vele egyeztetett időpontban a falumúzeum látogatható.

Továbbra is várjuk a régi használati tárgyak, fényké-
pek, dokumentumok, bútorok felajánlását, melyet meg-
tehetnek a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási 
időben.

FALUMÚZEUM ÁTADÓ ÜNNEPSÉGE
2017. október 7-én, szombaton megnyitottuk a fő út 52. szám alatti ingatlanban Tóalmás 

község falumúzeumát, helytörténeti kiállítással.
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Radics Renáta
Szüleimtől azt tanultam, hogy jó dolog az álmodozás, de 

bizony önmagában nagyon kevés. Ha valamit szeretnénk 
elérni, azért tenni kell, gyakran nem is keveset. Az írás, a 
könyvek szeretete már gyermekkorom óta része az életem-
nek. S az évek során a kitartásomnak, lelkesedésemnek és 
nem utolsósorban a sok támogató családtagnak, barátnak 
köszönhetően, számos szép eredményt érhettem el az iro-
dalom terén. 

Ez idáig, több, mint ötven könyvben, kiadványban 
szerepeltek munkáim, jelent már meg önálló verses köte-
tem, saját író- olvasó találkozókon vehettem részt, rádió 
műsorokban szerepelhettem. Mégis úgy érzem, hogy az 
idei év az eddigi legkiemelkedőbb az írás által szerzett 
sikereim szempontjából.

Szívesen szoktam írni irodalmi pályázatokra,- de 
mindig csak olyanokra, amelyeknek stílusa, hangvétele 
összeegyeztethető az enyémmel. 

Az idei első sikeremet az isaszegi AKÍK által kiadott 
pályázat hozta. ,, Sok mindent lehet, de csak a jót szabad” 
címmel írták ki alkotói pályázatukat, amelyre egy verset 

és egy novellát küldtem el. Különdíjas lettem, Isaszegi 
Hímzett emléklap díjat, oklevelet és szép könyveket kap-
tam. Az átadóra 
nem tudtam el-
menni személye-
sen, így Pásztor 
János író-költő 
barátom vette át a 
nevemben az ok-
levelemet.

Aztán a Deb-

A ,,Mesém " pályázat díjátadóján a Néprajzi Múzeumban Az ,,Életmesék" pályázat során megjelent könyv és az  oklevél

A ,,Mesém" pályázat során megjelent mesekönyv és az oklevelem

A mesekönyvem, a Fotelmesék borítója
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receni Nagycsaládo-
sok Egyesülete kiírta az 
,,Életmesék” pályázatot, 
melyre a családunkról 
szóló novellákat vár-
tak. A legjobb írásokat 
egy könyvben adták ki, 
melybe én is bekerül-
tem. A díjak átadása az 
Országházban volt, saj-
nos oda sem tudtam el-
menni. Az oklevelemet 
és egy tiszteletpéldányt 
a könyvből elküldtek ne-
kem postán.

Közben, a mi helyi alkotó körünk fennállásának 5. év-
fordulóját ünnepeltük, polgármester asszonyunk pedig 
a Tóalmási Sörfesztivál és Almás sütemény sütő verseny 
rendezvény keretein belül oklevéllel és kedves ajándé-
kokkal köszönte meg eddigi tevékenységeinket. (Melles-
leg aznap kétszer állhattam a színpadra, az almás kek-
szem különdíjas lett.)

Azt követően kaptam meg az eredményt, hogy egy 
mesepályázaton is díjazott lettem. A ,,Mesém” pályá-
zatra összesen 40 országból pályáztak, 2700 oldalnyi 
anyag jött össze. Abból válogattak ki 500 oldalnyi me-
sét, amelyből egy mesekönyvet adtak ki. Az 500 oldalból 
pedig, összesen (minden korcsoportot összevonva) az 50 
legjobb mese alkotói kaptak külön oklevelet- köztük vol-
tam én is. A díjakat a néprajzi Múzeumban adták át a pá-
lyázat kiírója, a Néprajzi Múzeum igazgatója, és Schanda 
Tamás az Emberi Erőforrások Minisztériumának állam-
titkára.

S nemrégiben valósult meg, hosszú évek álmai és 
munkája után az első saját mesekönyvem kiadása, Fotel-

mesék címmel. A könyvhöz Kondora Beáta nevű kőszegi 
illusztrátor készítette a gyönyörű rajzokat, amelyek telje-
sen tükrözik a meséim világát, hangulatát. Ezúton sze-
retném megköszönni az anyagi támogatást a könyvhöz 
Tóalmás Község Önkormányzatának és a Húscsarnok 
Kft-nek.

Tegnap este pedig jött a jó hír, egy újabb pályázaton 
nyertem, a (S)zó, bors, paprika pályázatra vártak olyan 
novellákat, amely magában rejti a kedvenc étel recep-
tünket. A munkám elnyerte a zsűri tetszését, így a Kará-
csonyra megjelenő könyvben benne lesz az én írásom is.

S hogy hogyan tovább? :-) Legyen bárhogy is, azt soha 
nem tévesztem szem elől, hogy az írás öröméért alkotok 
elsődlegesen. Vagyis azért, mert maga az írás örömmel 
tölt el, s mert munkáimmal másoknak is örömet okoz-
hatok.

Egyszer egy barátom azt mondta, a munkáimból árad 
a szeretet, bízom benne, hogy írásaimmal valóban sokat 
adhatok másoknak.

Radics Renáta, 2017.10.04, Tóalmás

Az isaszegi pályázaton nyert oklevél és ajándékok

Köszönetnyilvánítás
2017. október 29-i szélvihar komoly károkat okozott településünkön is. 20 esetben kellett a Katasztrófa-

védelmet riasztani, ebből 14 eset fa kidőlés miatt ingatlanon belül és közterületen, 6 esetben pedig a háztető 
cserepezését szaggatta fel a szél. A szél vihar megrongálta az önkormányzat kertészetében a fóliát is.

15 esetben a Tóalmási Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk tagjai végezték a mentési, elhárítási feladatokat, 
2 esetben hivatásos egység vonul ki a Katasztrófavédelemtől, 3 esetben pedig az időjárás nem engedte a 
beavatkozást, azt utólag kell majd megtenni.

Az érintettek és az önkormányzat nevében megköszönjük az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak, 
Molnár Zoltánnak, Halasi Andornak, Tóth Zoltán és Tóth Istvánnak, Bódi Tamásnak, valamint Molnár 
Péternek az önfeláldozó munkájukat, segítségüket, akik a szélvihar napján késő estig végezték a mentési 
feladatokat.

Köszönjük szépen. További munkájukhoz nyugodt, balesetmentes szolgálatot kívánunk.

Mezeiné Kovács Margit jegyző Kovács Magdolna polgármester
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Önkormányzati hírek
Tisztelt Lakosaink!

Tájékoztatom Önöket, hogy újságunk augusztusi 
megjelenése óta az alábbi testületi döntések születtek:

Benyújtottuk a „Helyi termékértékesítést szolgáló 
piacok infrastrukturális fejlesztése” című, valamint a 
„Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex prog-
rammal” tárgyú pályázatokat. A pályázatok elbírálása 
folyamatban van.

Benyújtottuk a „Települések felszíni csapadékvíz-el-
vezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgaz-
dálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye te-
rületén „c. pályázatot, 224.650.295.-Ft összköltséggel. A 
pályázat hiánypótlása folyamatban van.

Önkormányzatunk a KEHOP-5.2.9-16-2016-00034 
azonosítószámú Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program keretében benyújtott pályázaton 
191.286.794.- Ft összegű vissza nem térítendő támoga-
tást nyert el energetikai felújításra. Ezen pályázat kere-
tében került felújításra a Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola nyaktag és tornacsarnok, az Egészségház, a Mű-
velődési Ház és a Védőnői Szolgálat épülete (az épületek 
külső szigetelése és színezése, külső nyílászáró cseréje és 
napelemek elhelyezése). A kivitelezési munkák a végéhez 
közelednek.

Az önkormányzat belterületi utas pályázatát a Nem-
zetgazdasági Miniszter a pályázatban megjelölt igényelt 
támogatási összeghez képest csökkentett mértékű tá-
mogatásban részesítette. A megítélt vissza-nemtéríten-
dő támogatás összege 45.575.576.- Ft. A támogatott te-
vékenységhez kapcsolódó összes elszámolható költség 
47.974.290.- Ft. A tájékoztatás konkrétan kijelölte a pá-
lyázatban szereplő utcák közül a felújítandó utcákat: Jó-
zsef A. utca a Rákóczi utcától az óvodáig, Árpád utca Fő 
út- Béke út- közötti része, Jókai utca Fő úttól a Kossuth 
L. utcáig. Az önkormányzat kiválasztotta, közbeszerzési 
eljárás lefolytatását követően, a kivitelezőt, mely a Né-
meth Út Kft. lett. A kivitelezővel a szerződést megkötöt-
tük, a beruházás folyamatban van.

Az első körben 2017. május 30-ig benyújtott pályáza-
tunk alapján a Belügyminisztérium önkormányzatok 
rendkívüli támogatása (REKI) keretében 3.084.871.- Ft 
összegben részesítette önkormányzatunkat.

A Belügyminisztérium a szociális tüzelő anyag vá-
sárláshoz beadott pályázatunkat 135 erdei köbméter tü-
zelőanyag mennyiséggel hagyta jóvá. Ez összeg szerint 
2.400.300.- Ft vissza nem térítendő támogatást jelent. 
A támogatási összeg meg is érkezett az Önkormányzat 
számlájára.

A Nefag Zrt-vel a tűzifa megvásárlására és Tóalmásra 
szállítására a szerződést a mai napon részünkről aláírva 
megküldtük címükre. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 
80 erdei köbmétert várhatóan 3 hét múlva szállítanak, a 
fennmaradó részt pedig 2018. januárjában.

Vállalkozói szerződést kötöttünk a Képviselő-testü-

let 103/2017. (V.29.) határozata alapján a Pro-Régió Kö-
zép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató 
Non-profit közhasznú Kft vállalta Tóalmás Község Tele-
pülésképi Arculati Kézikönyv és a Településképi rende-
letének elkészítését. A vállalkozó a feladatok teljesítésé-
ért 787.400.- Ft+ÁFA összegű vállalkozási díjra jogosult. 
Az arculati kézikönyv és rendelet tervezete elkészült, 
véleményeztetési eljárását elindítottuk. A Magyar Ál-
lam az arculati kézikönyv elkészítéséhez 1.000.000.- Ft 
vissza nem térítendő támogatást adott önkormányza-
tunknak.

A képviselőtestület döntésének megfelelően szerző-
dés kötésre került sor a Renna Klímatechnika Kft-vel a 
Művelődési Ház elektromos hálózat felújítása 1. ütemé-
nek megvalósítására, a vállalkozói díj 2.691.120.- Ft. 1. 
ütemben kerül kialakításra a mérőhely, betáp kábel ki-
építése büfé mögötti főelosztóhoz, főelosztóba új betáp 
kábel bekötése. A munka megkezdését az energia haté-
konysági beruházás műszaki átadását követően tudjuk 
elkezdeni, mivel az érintette a Művelődési Házat is.

A nyári jégeső által okozott viharkár helyreállítására 
támogatási igényt nyújtottunk be a Belügyminisztéri-
umba. Kérelmünkre 800.000 forint kiegészítő támoga-
tást kapunk, ebből az összegből még egy fóliát tudunk 
húzni a 3 db. 300 m2 –es fólia sátorra.

A 134/2017. (VIII.14.) számú önkormányzati határo-
zat alapján megkötöttük a szerződést az önkormányzat 
tulajdonában lévő Béke utca 23. szám alatti ingatlan el-
adására 11.300.000.- Ft-os vételáron. 

A képviselő-testület döntése alapján falumúzeum 
céljára megvásároltuk a Fő út 52. szám alatti ingatlant, 
10.000.000.- Ft vételáron.

2017. október 13. napjával a képviselő-testület 
170/2017 (IX.18.) és 171/2017 (IX.18.) Ök. kt. határoza-
tok alapján megkötöttük a belterület 1510/7 hrsz-ú, és 
1511/21 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő, beépí-
tetlen terület megnevezésű ingatlanokra az adásvételi 
szerződést. A vevő az 1.402.080.- Ft-ot ugyanezen a na-
pon a hiánytalanul megfizette.

Megállapodást kötöttünk az Evergreen Kft-vel kisvo-
nat üzemeltetésére 2017. december 09. napjára délután 
14.00 órától, 17.00 óráig. Bérleti díja 180.000.- Ft + áfa. 
A bérleti díj tartalmazza gépjárművezető biztosítást is, 
és az oda-vissza szállítás költségeit.

Tóalmás község Önkormányzata továbbra is támo-
gatja a „Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás” szolgálta-
tás biztosítását a Tápió-Vidéken. Vállalja bepótlási kö-
telezettsége mellett az ellátás folytatását, és megfizeti az 
ellátás rá eső részét a 40.427.- Ft összeget. Községünk-
ben jelenleg 2 fő részére van készülék kihelyezve. 

A Start-mintaprogramból megvalósított falusi ud-
varban megtörtént a villamos áram bekötése új vil-
lanyoszlop elhelyezésével és mérőóra felszerelésével. 
Megépült a sertésól. Leszállításra került Rákóczifalváról 
300 db gyümölcsfa oltvány (kajszibarack, őszibarack, 
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megy, cseresznye, szilva, körte, birs, dió, naspolya). A 
gyümölcsfákhoz megkaptuk a származási igazolványt, 
a gyümölcsszaporító anyagokra vonatkozólag is. A 
gyümölcsfák ideszállításában történő közreműködését 
megköszönöm Eperjesi Sándor képviselő úrnak. A gyü-
mölcsfákat elültettük, termőre fordulásukat követően a 
gyümölcsöt teljes egészében a községi konyhán az óvo-
dások, és az iskolás tanulók közétkeztetésében kívánjuk 
felhasználni.

Továbbá a falusi udvarban nevelt 150 csirkéből 2 el-
pusztult, 148 levágásra került a Tápiócsir Kft-nél, akik 
a feldarabolt húst (filézett csirkemell, egész csirkecomb, 
csirke szárny, máj, zúza) hűtőkocsiban, szállítólevéllel 
beszállították a községi konyhánkra. A csirkék tenyész-
téséhez és levágáshoz szükséges tenyész kódot megigé-
nyeltük és megkaptuk a NÉBIH-től, valamint TIR 
számot is kaptunk. A csirkék vágóhídra történő beszál-
lításához állatorvosi bizonyítványt és állattartó nyilat-
koztat, belföldi élő állat szállításhoz engedélyt dr. Gró-
nás Tibor állatorvosunktól kaptuk. A csirkeaprólékot, 
mivel a gyermekek étkeztetésben a csontos húst, mint 
farhát, nyak, láb, felhasználni nem lehet, becsomagol-
tuk, és lefagyasztottuk, amit a rászorulók között fogunk 
szétosztani. 

2017. október 11. napjával az éjjeli őri feladatok ellátá-
sára a falusi udvarban megbízási szerződést kötöttünk a 
DAN Személy és vagyonvédelmi Kft-vel, 900.- Ft / fő / 
óra + áfa díjért.

Az önkormányzat kertészetéből minden óvodásnak, 
és általános iskolás diáknak 1-1 csomag étkezési papri-
kát adtunk, díjmentesen.

Leszüreteltük az almáskertünk almáját is. 2 nagy 
ládával lett. Az egészséges almákat átadtuk a községi 
konyhára a gyermekek közétkeztetésére.

Központi jogszabály végrehajtására megrendeltük az 
önkormányzat által működtetett közintézmény épü-
letekre az energia-megtakarítási intézkedési tervet és 
energia-hatékonysági tanúsítványt.

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jóvá-
hagyta az önkormányzat és közötte létrejött adományo-
zási megállapodást, az 50.000.- Ft összegű támogatás 
átutalása megtörtént.

A Volánbusz Zrt. 2017. augusztus 21-én kelt levelében 
menetrend-módosításról tájékoztatta az önkormányza-
tot miszerint Budapest-Tápiószecső-Tápiószentmárton/
Szentlőrinckáta autóbuszvonal 23. számú járatát (Buda-
pest, Stadion aut.pu. ind. 16:45 óra – Tóalmás újtelep 
érk. 17:55) csak a hetek utolsó munkanapja kivételével 
munkanapokon közlekedtetik. A hetek utolsó munka-
napján történő eljutást egy, jelenleg Budapest – Süly-
sáp-Kóka viszonylatban közlekedő autóbuszjárat Tóal-
másig történő meghosszabbítása biztosítja, Budapest, 
Stadion aut.pu. 16:45-kor indul, Tóalmás újtelep megál-
lóhelyre 18:08-kor érkezik. 

Tájékoztatást kaptunk továbbá arról, hogy a Volán-
busz Zrt. 2017. október 15-től a Gödöllő térségében köz-
lekedő előváros és regionális járatok, valamint Gödöllő 

helyi járatait illeszkedve a Pest megye egyéb térségeiben 
bevezetésre került egységes vonalszámozási rendszer-
hez, 3 jegyű vonalszámmal jelöli. Ezzel egyidejűleg a 
megállóhelyeken új, a 3 jegyű vonalszámokat is tartal-
mazó, a korábbinál informatívabb, illetve megjelenésé-
ben is korszerűbb menetrendi tájékoztatókat helyez ki.

A Magyar Államkincstár értesítése alapján Tóalmás 
Községi Könyvtár 120.365.- Ft érdekeltségnövelő támo-
gatásban részesült.

Megtörtént az elektronikai hulladék-begyűjtése és 
szakszerű előkezelése. A begyűjtésre a lakosságtól 2 
teherautónyi, az az 5300 kg vegyes hulladék érkezett, 
melyet díjmentesen leadhattak a gyűjtőnek. Az önkor-
mányzatnak a hulladék elszállításáért 276.549 Ft össze-
get kellett fizetnie.

2017. július 12-én befejeződött a Polgármesteri Hiva-
tal udvarában folytatott gumiabroncs gyűjtése is, mely-
nek eredményeképpen 2.008 kg gumihulladék került el-
szállításra községünkből. A gumiabroncs elszállításáért 
önkormányzatunknak fizetnie nem kellett.

A Képviselő-testület által meghirdetett parlag-
fű-mentesítési pályázatra 42.895 parlagfű tő került ösz-
szesen begyűjtésre. A díjak átadása a Falugyűlés kereté-
ben történik.

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támoga-
tására a pályázat kiírásra került. A benyújtott pályázato-
kat a képviselő-testület megtárgyalta, a Polgárőr Egye-
sületet, valamint a tóalmási Sport Kört 500-500 ezer 
forint összegű támogatásban részesítette.

Radics Renáta óvónőnek elkészült első mesekönyve 
Fotelmesék címmel, melynek kiadásához a képviselő 
testület 88.000 Ft támogatást nyújtott. 

Kedves óvó néni! Köszönjük a szép mesekönyvet, 
melyhez gratulálunk, és további ez irányú munkádhoz 
is sok sikert kívánunk.
Az önkormányzatot érintő személyi változások: 
• A pénzügyi csoportban augusztus 7-től Molnárné 

Törőcsik Marianna, illetve szeptember 1-től Jakab 
Marianna lát el pénzügyi ügyintézői feladatokat.

• Augusztus 31-el közös megegyezéssel távozott Dávid 
Mária pénzügyi ügyintéző. 

• A pénzügyi csoportvezetői feladatokat szeptember 
18-tól Szekeres Annamária látja el.

• Augusztus 31-ével közös megegyezéssel megszűnt 
Nagy Andrásné jogviszonya (nyugdíjba vonulása 
miatt), feladatkörét 2017. október 1-jétől Tóth Zol-
tánné látja el.

• Ágoston Katalin könyvtáros augusztus 20-ai dátum-
mal kérte jogviszonya közös megegyezéssel történő 
megszüntetését. A könyvtárosi feladatot pályázat 
alapján Szűcs-Kozma Mária látja el.

• Jakab János fűtő-karbantartó öregségi nyugdíjba vo-
nulása miatt felmentési idejét tölti, jogviszonya 2018. 
február 5-ével szűnik meg. 

• A nyugdíjba vonuló dolgozóknak jó egészséget, és 
hosszú nyugdíjas éveket, az új újdolgozók munkájá-
hoz pedig sok sikert kívánunk.
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PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ
Tóalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

ebben az évben is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

Az „A” típusú pályázatra azok a tóalmási állandó lakó-
hellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók jelentkezhetnek, akik teljes idejű (nappali tagozatos) 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzés-
ben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mes-
terképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú, 
illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányikat. 
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017. szeptemberében felsőok-
tatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.

Lehetőség van továbbá „B” típusú pályázatot benyújtani a 
2017/2018-as tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló közép-
iskolásoknak, illetve a felsőfokú diplomával nem rendelkező 

felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségi-
zetteknek is.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. november 7.
A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben egy-

szeri pályázói regisztráció szükséges.
(Elérése: 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx)
Azok a pályázók, akik a korábbiakban már regisztráltak 

a rendszerben a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában 
léphetnek be.

A pályázói regisztrációt, vagy belépést követően lehetséges 
a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot kinyomtatva 
és aláírva a Polgármesteri Hivatal Igazgatási csoportjánál kell 
benyújtaniuk a pályázóknak a meghatározott mellékletekkel,

A részletes pályázati kiírás megtalálható a Polgármesteri 
Hivatalnál és a www.emet.gov.hu honlapon.

Községi Önkormányzat

Tüdőgyógyintézet Törökbálint Mobil Tüdőszűrő Szolgálat
Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy  Tóalmás községben 2017. november 15 – 2017. november 17-ig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A tüdőszűrés helye: Művelődési Ház

A VIZSGÁLAT ideje naponta:
szerda: 8:30 – 18:00 -ig

csütörtök: 8:30 – 18:00 –ig
péntek: 8:30 – 18:00 –ig

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁ-
RA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
– 40 év feletti lakosoknak a szűrővizsgálat évente egy alka-

lommal továbbra is INGYENES! 
– 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizs-

gálathoz a vizsgálat díja 1.700.- Ft, mely az OEP által or-
szágosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson, 
valamint a Polgármesteri Hivatalban kapható csekken 
történik.

– A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beu-
taló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges.

– A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb 
tanulóknál, akiknek oktatási törvény ezt előírja, a vizs-
gálat természetesen ingyenes.
A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve sok más tüdőbetegség 

időben történő felismerésére!

Panasz nélkül is lehet beteg!

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával: 
személyi igazolványt, TB kártyát valamint az előző évben 

kapott tüdőszűrő igazolást!

Méhnyakszűrés Tóalmáson!
Kérem azokat a hölgyeket, akik meghívást kaptak az 

ANTSZ-től méhnyakszűrésre jelezzék felém, hogy tisztá-
ban legyek azzal, hogy hányan igénylik a kenetvételt!

Előzetes időpont egyeztetés után a meghívóban megadott 
(csütörtök 8-10) időponton kívül, más időpontban is lehet-
séges a kenetvétel, amennyiben mindkettőnknek megfelel!

Tisztelt Meghívott!
Ön az ÁNTSZ által szervezett, ingyenes méhnyak-szűrő-

vizsgálatra szóló meghívót tartja a kezében. A szűrővizsgá-
latot a területi védőnője végzi el a védőnői tanácsadóban. A 
vizsgálat célja a méhnyak olyan elváltozásainak felismerése, 
amelyekből kezelés nélkül méhnyakrák fejlődhetne ki. Korai 
felismeréssel és kezeléssel a betegség gyógyítható!

Mi történik a szűrővizsgálat során?
A szűrés előtt a védőnő ismerteti Önnel a kenetvétel me-

netét és lehetőség van arra is, hogy választ kapjon kérdései-
re. A vizsgálat során a védőnő a méhszáj felszínéről és a méh 

nyakcsatornájából az erre szolgáló eszközzel kenetet vesz. Az 
eljárás fájdalommentes és egyszerű. A levett kenetet labora-
tóriumba küldik sejtvizsgálatra. A laboratóriumi vizsgálat 
eredményéről a védőnő fogja tájékoztatni Önt. 

Hogyan jelentkezhet a szűrővizsgálatra?
Kérjük, minél előbb egyeztessen időpontot a védőnőjével, 

aki a megbeszélt időpontban elvégzi a kenetvételt. Területi vé-
dőnője várja jelentkezését időpont egyeztetésre.

Amennyiben az elmúlt év során ön járt nőgyógyász 
szakorvosnál, és a kenetvétel megtörtént, kérem, abban az 
esetben ezt jelezni szíveskedjék a védőnő felé!

Az ön védőnője neve: Kincsesné Elek Judit
Telefonszám: +36 20 330 67 23 és 06 29 426-016

Tanácsadó címe: 2252 Tóalmás Béke u. 16.
Időpont egyeztetés a fenti telefonszámokon mindennap, 

vagy személyesen a Védőnői Szolgálatban (kedd és szerda 
délelőtt)! A szűrés eredményessége érdekében a szűrővizsgá-
latot megelőző 24 órában ne végezzen hüvelyöblítést, ne hasz-
náljon tampont és tartózkodjon a nemi élettől.

Kincsesné Elek Judit védőnő

Védőnői Szolgálat hírei
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Lilaakác Nyugdíjas Klub hírei
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Tóalmási alkotók

Hirdetés

Radics Renáta: Az évszakok ízei 
Minden évszaknak bíz’ megvan a varázsa, 
ajándéka, értéke, s lelkünkre hatása. 
Még a konyhák ízeit is színesebbé teszik, 
így az ember egész évben nem ugyanazt eszi. 

Tavasszal keressük az üdét, a frisset, 
hagymás finomságot, tojásos étkeket. 
Nyáron a sütemény eper ízben úszik, 
a hideg üdítő is könnyen lecsúszik. 

Télen majd bekuckózunk egy bögre teával, 
fahéj,s dióillat fog szállni az egész házban. 
De mit hoz az ősz nekünk, milyen az íze? 
Kukucskálok gyorsan, a konyha most mit rejt? 

Asztal sarkán gőzölög a finom körtés pite, 
kiskosárban szőlő és még barack is pihen. 
Ősz illat van otthonunkban, s kint a szabadban, 
szívedet is melengeti, ha átadod magad. 

Tóalmás, 2017.09.20.

Pajor Roland: 
Harmincöttel osztható 

Nevem harmincöttel lett osztható, 
megköszönöm Neked sejtelmes Mindenható. 
Minden órában írhatnék egy verset, 
mégis csak hónapok szülnek egyet-egyet. 

Mégis, ha megkapnám tőled az időt rá, 
elképzelhető, lehet eltékozolnám, 
de lehet, hogy ez lenne betevő kenyerem, 
lehet ettől lenne nagyobb a nevem… 

Nevem harmincöttel lett osztható, 
megköszönöm Nektek drága családom, 
hogy megértetek, és mégsem érthettek, 
sokszor vitt előre a nézet eltérése. 

Szeretetből persze sosem volt hiány, 
tudom most is, hogy mindenki hazavár, 
bármerre repülök, bármerre utazok, 
hitemet erősíti aggódó szavatok. 

Nevem harmincöttel lett osztható, 
megköszönöm Neked kitartó társam, 
hogy mikor mély volt a szakadék, 
megláttad fáradt szememben önmagad. 

Aztán szépen megtanultunk szeretni, 
egymást megszeretve kedveltük meg önmagunk, 
egymást átkarolva megváltjuk a világot, 
egymást megragadva messzire jutunk. 
Nevem harmincöttel lett osztható, 
megköszönöm Nektek kedves barátok, 
hogy mindig ott voltatok, 
hogy mindig vendégül láttatok. 

Mennyi beszélgetés formálta lelkünket, 
s csendes delírium küldött üzenetet, 
amikor már megfáradt az este, 
helyét álmainknak átengedte. 

Nevem harmincöttel lett osztható, 
köszönöm önmagam, hogy nem vagy rossz tanuló, 
s bár messze még a bizonyítványosztás, 
tanulni épp ezért érdemes. 

Vannak hegyek és vannak völgyek,
utazni és látni ezért is éri meg, 
mert, aki sokat néz, látni is megtanul, 
s bölcsebbül hallgatni, szeretni jámborul. 

Tresco, 2017.X.3.

• Kondenzációs kazánok égéstermék elvezető rendszerének kiépítése, szerelése.

• Nyílt égésterű kazánok füstcsőcseréje.

• Szilárd tüzelésű kazánok kéménybélelése, szerelt kémény építése.
• Teljes körű kivitelezés!

Tóth Attila ev.     Mobil: 06-70/422-5858
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Ozsváth György: Varjak (akvarell)

Pásztor János: 
Október hatodika a vésznap

Világosnál némán hallgatnak az ágyúk,
Gúlákba tornyosulnak a kézi fegyverek.
Mint téli erdőben az akácfák,
Úgy állnak a fegyvertelen magyar katonák.

Paskievics kétszázezres orosz serege a győző,
Miklós cár a küldő, az elnyomónak segítő.
A szabadságot, a magyar szívek reményét
porba hullni segítkező.

Ferenc József császár elégedetten szemlélheti
Miként telnek Kufstein várbörtönének cellái.
Miként ritkulnak a legyőzött,
Magyar hazafiak sorai.

Haynau a vérfarkas, a „bresciai hiéna”,
Vérszomjasan rendel tragédiát Aradra,
Ezernyolcszáznegyvenkilenc október 6.-ra.
Tizenhárom magyar főtiszt sóhaja száll,

Az égig érő fára, mely örökéletű.
A kivégzettek nevét hirdeti.
A fa soha nem szárad ki, mert
A magyarok fájó könnye öntözi.

E napon Pest felett is gyászszalag lebeg.
Halálmadár repül át a Duna felett.
A lebegő szalagra gróf Batthyány Lajos,
A miniszterelnök neve van írva.
A haza népe csak titokban, rettegve 
Borulhat össze sírva.

A magyar történelemben
kemény sziklába van róva,
Örök gyásznapi emlékezés
Ezernyolcszáznegyvenkilenc október 6.-a.

Tóalmás, 2016.09.14.
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