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KRÓNIKA 
A sűrűbben megjelenő Önkormányzati Híradó rövideb-
bé tette a Krónika rovatot, de a fontosságát megtartotta. 
Időrendi sorrendbe összefoglaljuk a településünket 
érintő eseményeket. Ezt a jövőben is fontosnak tartjuk, 
mert utólag is ellenőrizhetővé teszi munkánkat. 
Szeptember utolsó napjai a választási kampánnyal tel-
tek. 
Minden polgármester jelölt bemutatta programját a mű-
velődési házban. 
Szeptember 27-én ünnepeltük az Idősek Világnapját, 
köszöntöttük nyugdíjasainkat. 
Szeptember 28-án esküt tettek a szavazatszámláló bi-
zottságok tagjai. 
Ezen a napon tartotta utolsó polgármesteri ülését kistér-
ségünk. 
Október 1-2-án került megrendezésre a VI. Tápió Expo. 
A 3-ai napon csak a bábszínház előadása került megtar-
tásra, mert az Expo többi részét a választási ellenfelek 
ellenezték. 
Október 1-jén St. Martin koncerttel zárult a nap. 
Október 2-án a térség kulturális fesztiváljával színese-
dett a program, este Zanzibár koncert volt. 
Október 3-án rendkívüli eseménymentesen, rendben 
zajlott le a polgármester és önkormányzati képviselő 
választás. 
Október 5-én a Bizalom Klub által szervezett szűrővizs-

gálat megbeszélése volt a Polgármesteri Hivatalban. 
Október 15-én a Nagy János Művészeti Központ meg-
nyitója lesz a Viczián villában. 
 

Köszönet a Választóknak! 
Demokráciánk alapja, hogy 4 évente a választópol-
gárok véleményt mondhatnak választott vezetőik 
munkájáról. Tápiószele város 2512 polgára 
(51,92%) élt ezzel a jogával. Köszönet illeti 
valamennyiüket, hogy áldoztak negyed órát a de-
mokráciára. Külön szeretném megköszönni annak 
az 1327 honfitársamnak, akik újból megtiszteltek 
szavazatukkal és bizalmukkal. A többségi akarat 
azt fejezte ki, hogy az általunk megkezdett úton 
szeretnék, ha továbbhaladnánk. Mi a Tápiószeléért 
Társaskör megválasztott képviselői és polgármes-
tere azon leszünk, hogy mindenkor Tápiószele ér-
dekeit szem előtt tartva végezzük munkánkat. 
Köszönjük szavazataikat! 

Kovács Ferenc 
Polgármester 

Tápiószeléért Társaskör 

Tájékoztató a polgármester- és egyéni listás képviselőválasztás, vala-
mint a cigány kisebbségi önkormányzati választás eredményéről 

 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2010. október 3-ra kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek, valamint a cigány kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a következő eredmények születtek: 
 

A Polgármesterválasztás eredménye: 
 

Megválasztott polgármester:   Kovács Ferenc  
   Jelölő szervezet:  Tápiószeléért Társaskör 

 

Jegyzőkönyvi adatok (kivonat): 
 

A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor: 4838 fő. 
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 2512 fő, 51,92 % 

Érvényes szavazólapok száma: 2 485 
 

Érvényes szavazatok száma: 
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Az egyéni listás választás eredménye 
Jegyzőkönyvi adatok (kivonat):  

A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor: 4838 fő. 
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 2512 fő, 51,92 % Érvényes szavazólapok száma: 2 451 

A képviselő-testületet a 8 legtöbb szavazatott kapott jelölt alkotja. 

A Cigány kisebbségi önkormányzat  
választás eredménye 

Jegyzőkönyvi adatok (kivonat): 
 

A választópolgárok száma a névjegyzékben a választás 
befejezésekor: 234 fő.  

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 132 fő, 
56,41 % Érvényes szavazólapok száma: 127 

 

A Cigány kisebbségi önkormányzat összetétele: 
Név       Jelölő szervezet 

Breznai József     Lungo Drom 

Maka Lajos     Lungo Drom 

Paloveczné Ézsiás Szilvia Mária  Lungo Drom 

Tisza József     Lungo Drom 

 
Tápiószele, 2010. október 6. 

Tóth Julianna jegyző 
a Helyi Választási Iroda vezetője 
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M E G H Í V Ó 
 

Tisztelettel és szeretettel hívunk minden érdeklődőt  

2010. október 22-én pénteken  
17 órára  

 a  
tápiószelei  Művelődési  Házba, 

ahol   
Visky András: JÚLIA  

című monodrámája 
 

DÉR DENISA 
felvidéki színművésznő előadásában hangzik el. 

 
Visky András „Júlia” című monodrámájában önéletrajzi 
események elevenednek meg. Az írót és édesanyját testvére-
ivel együtt kitelepítik. A múltbéli emlékezés meghitt pillana-
tai és türelmet, hitet próbáló jelenetei keverednek a tábor 
rideg, könyörtelen hétköznapjaival. Júlia tiszta hitet és intel-
lektuális iróniát egyszerre felmutató történetmesélése külö-
nös lebegő költészetet ad a drámának. A megpróbáltatáso-
kon átragyogó, gyönyörködtető életigenlés és szeretet ma-
rad bennünk. 
 

Szeretettel hívunk minden érdeklődőt! 

Öreg bölcs üldögélt a Korinthusba vezető út szélén. A város-
ba igyekező idegen rövid pihenőt tartva beszédbe elegyedett 
vele: 
- Milyenek itt az emberek?-tudakolta. 
- Hová valósi vagy? – kérdezett vissza az öreg bölcs. 
- Athéni vagyok. 
- És felétek milyenfajta nép lakik? – kérdezett tovább az öreg. 
- Hát tudod, rettenetes társaság! Mind csaló. Lézengő, lusta és 
önző. Ezért is jöttem el onnan. 
- Nincs szerencséd, Korinthusban sem jobb a helyzet. Itt is 
csupa csalóval és lézengővel fogsz majd találkozni. 
A vándor búsan folytatta útját. Nem sokkal később újabb 
idegen állt meg az öreg előtt. Őt is az érdekelte, milyen embe-
rek laknak a városban. A véletlen úgy hozta, hogy ő is Athén-
ből jött. Neki is feltette az öreg a kérdést, hogy ott milyenek 
az emberek. 
- Nagyszerű emberek élnek ott. Barátságosak, segítőkészek és 
nagyon becsületesek – válaszolta nem kis büszkeséggel az 
utas. 
- Nagy szerencséd van – mondta az öreg bölcs. – 
Korinthusban ugyanilyen nagyszerű emberekre találsz majd. 
A vándor vidáman fütyörészve folytatta útját a város felé. 
A két beszélgetést végighallgatta egy fiatalember, aki gyak-
ran időzött az öreg társaságában. Felháborodottan jegyezte 
meg: 
- Nagyon csalódtam benned! Sose hittem volna, hogy Te is 
ennyire kétszínű vagy! 
Az öreg mosolyogva csillapította: 
- Tévedsz, fiatal barátom. Tudod, A VILÁG SZÍVÜNKBEN 

TÜKRÖZŐDIK! Akinek a szíve gyanúval van tele, az min-
denhol csalókkal fog találkozni. De AKINEK A SZÍVÉT JÓ-
INDULAT TÖLTI EL, AZ A VILÁGON MINDENHOL BA-
RÁTSÁGOS EMBEREKKEL  FOG TALÁLKOZNI! 
 

TISZTELT  VÁLASZTÓK! 
KEDVES TÁPIÓSZELEI  LAKOSOK!  

Külön is szeretném MEGKÖSZÖNNI mindazoknak, akik 
október 3-án, a Helyhatósági Választáson szavazataikkal is 
értékelték programomat és támogatták független jelöltként 
való bekerülésemet a Képviselő Testületbe. Bár nem szerez-
tem felhatalmazást, mégis hiszem, hogy nem volt hiábavaló 
ezeket az értékeket megjeleníteni. A „kampány” rövid egy 
hónapja alatt ugyanis olyan sok kedvességet, figyelmességet 
és bátorító szót  kaptam, a választások óta pedig olyan sok 
vigasztalást, hogy ezért már megérte indulni és ígérem, hogy 
a sokak által megerősítést nyert célkitűzéseket továbbra is 
képviselni fogom lehetőségeimhez mérten.  Tisztelettel gratu-
lálok a megválasztott Polgármesternek és a Képviselő Testü-
let tagjainak és életükre és munkájukra Isten áldását kívánom 
és kérem. Azon képviselő- jelölt társaimat pedig, akik most 
nem jutottak be a 8 közé, magammal együtt arra bátorítom, 
hogy ne vonuljunk vissza sértődötten és passzívan az elkö-
vetkező 4 esztendőben, hanem minden tápiószelei polgártár-
sunkkal együtt dolgozzunk városunk felemelkedésén! Keres-
sük és munkáljuk a békességet és a szeretet egységében vé-
gezzük munkánkat! Isten adjon ehhez mindnyájunknak erőt 
és egészséget! 

Mező Istvánné 

SZEMLÉLET KÉRDÉSE 

Üzenet a barátoktól  
Az újtusnádi lakosok is gratulálnak Tápiószele város újra 
választott polgármesterének és a képviselő-testület tagjai-
nak. Kívánunk sok erőt és egészséget, illetve Isten áldását 
ahhoz, hogy terveiket megvalósítsák a lakosság javára. Re-
ménykedünk, hogy a továbbiakban erősödhet a barátság a 
két település lakói között, a vezetőség támogatásával. 
Üdvözöljük a tápiószelei barátainkat, bízva abban, hogy 
lesznek közös céljaink, amiket egy akarattal fogunk véghez-
vinni. Tartsuk szem előtt az erdélyi Wass Albert szavait: 
,,A barátság oka nem lehet véletlen,sem az egymásra utalt-
ság. Még kevésbé az azonos világnézeti beállítottság vagy 
politikai célkitűzés. A barátság oka egyedül a barátság ma-
ga." 
Baráti üdvözlettel, az újtusnádiak nevében: 

Kásztel Csaba 

MEGEMLÉKEZÉS AZ 1939. SZEPTEMBERÉBEN TÁPIÓSZELÉ-
RE ÉRKEZETT LENGYEL MENEKÜLT  

KATONÁKRÓL  
Az előző évben Tápiószele is részese volt a LENGYEL SZEPT-
EMBER programsorozatnak, a 2. világháború kitörésének 70. 
évfordulóján. Idén 2010. szeptember 26-án, vasárnap, a Római 
Katolikus Templomban tartott Szent Misén emlékeztünk a Tápió-
szelére ezekben a napokban érkezett, több, mint 700 lengyel me-
nekült katonára. A Rózsafüzér Társulattal előző napon, szomba-
ton, megkoszorúztuk a katolikus templom falán elhelyezett len-
gyel emléktáblát, és imádkoztunk a mai Lengyelországért is. Ők, 
a hazájuk elhagyására kényszerült lengyelek, 1939 és 1941 között 
éltek településünkön. A befogadó, barátságos szelei emberek segí-
tették Őket hontalanságukban, kiszolgáltatottságukban, a háború 
okozta fájdalmaik enyhítésében. 
Lengyelországban nem felejtik el a magyarok segítségét! 

Walter Irén Valéria 
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Ebben az évben hatodik alkalommal került megren-
dezésre az egyik legsikeresebb rendezvény, a 
tápiószelei expo. A több hónapos előkészületi munka 
meghozta gyümölcsét. 

A hagyományokhoz hűen három naposra tervez-
tük, sajnos csak kettő lett belőle a választások miatt, a 
harmadik napon nem lehetett nyitva a látogatók előtt. 

Már csütörtökön elkezdődött a bepakolás, hogy 
október elsejére minden készen várja az érdeklődőket. 
Közel ötven kézműves, kis- és nagyvállalkozó, termelő 
tartotta érdemesnek, hogy ezen a fórumon bemutatkoz-
zon. 

Volt, aki már hatodik alkalommal állította ki alkotá-
sait, és most is akadt, aki először mutatkozott be az ex-
pón. Szívből reméljük, hogy nem utoljára. 

És hát a közönség… 
Most is a legkisebbek: az óvodások és az iskolások 

érkeztek már péntek délelőtt csoportosan, ők vitték el a 
hírét otthonukba, szüleikhez, hogy ide érdemes eljönni. 

Jöttek is. 
A színházteremben négy asztalsoron volt kiállítás, a 

három úton az asztalok között olyan sokan voltak, hogy 
alig fértek el egymás mellett. A kisebb termekben is 
akadt látnivaló. Folyamatosan jöttek az érdeklődők már 
pénteken. 

Szombaton pedig még többen voltak. Most ez év-
ben volt második alkalommal, hogy nem csak expo, 
hanem kulturális fesztivál is volt a rendezvény. Ezért is 
lett a névváltoztatás, hisz kistérségi lett az expo, sőt már 
ezen kívülről is érkeztek kiállítók. 

A fellépő amatőr csoportok mellett ismert nevek is 
szerepeltek. 

A kulturális műsor a művelődési ház parkolójában 
felállított színpadon folyt. A közönség és velük a rende-
zők is most örülhettek igazán annak, hogy nem kell a 
felhőket lesni, nehogy megzavarja a rendezvényt az eső, 
amely ebben az évben aztán volt bőven. Csodálatos fe-

dett nézőtér alatt ülhettek azok, akik eljöttek. A Tápió-
szeléért Társaskör pályázaton megnyert rendezvénysá-
tora minden igényt kielégített. 

Pénteken este St. Martin zenei játéka, amellyel a 
Zene Világnapját ünnepeltük, lázba hozta a szép számú 
közönséget és elfeledtette a hideget. 

Szombaton délelőtt a Város Napjára meghirdetett 
Erősember verseny került megrendezésre, majd délután 
futószalagon jöttek a kulturális rendezvények: a kistér-
ség amatőr csoportjai adtak műsort. Színvonalas előadá-
sokat láthattunk, estére pedig a Zanzibár együttes fo-
kozta magasra a hangulatot. A művelődési ház parkoló-
ja zsúfolásig megtelt, 1000 – 1500 fős közönség élvezhet-
te zenéjüket. 

Sajnos, hogy vasárnap a sok látogató, aki nem tu-
dott arról, hogy be kellett zárni a kiállítást, csalódottan 
távozott. 

Kárpótlást adott viszont az, hogy a bábelőadást 
meg lehetett tartani, ahol Vitéz László, a gyerekek és 
mondjuk ki, sok felnőtt kedvence is, nagy igyekezettel 
takarította ki a malomból sajátos palacsintasütőjével a 
gonoszokat, akik akadályozták a molnár munkáját. Telt 
„sátor” volt, jó volt látni a sok kisgyermek mosolyát, 
hallani nevetésüket a csodálatos és kellemes időben. 

Kinek is kellene köszönetet mondani a sikerért, a 
végzett munkáért? 

Nagyon sokaknak. A kiállítóknak, hogy eljöttek, a 
városgazdálkodás embereinek, hogy a körülményeket 
megteremtették. Név szerinti kiemelésnél az a baj, hogy 
valaki kimaradhat. Köszönjük így tehát mindenkinek, 
aki tett a siker érdekében. 

A szombat esti kiállítók búcsúvacsoráján, - a finom 
paprikás krumpli fogyasztásakor, amihez Palcsó Zoltán 
hentes vállalkozó ajánlotta fel a töltelékárut, - amit kö-
szönünk Neki - elhangzott immár hatodik alkalommal, 
hogy jövőre ugyan itt! 

Faragó Sándor 

VI. Tápió Expo 

2010 novemberétől szűrővizsgálat kezdődik városunkban 
az 50 és 70 év közötti lakosság részére, a Rákbetegek Orszá-
gos Szövetségének tápiószelei tagszervezete (Bizalom Klub, 
Rostás Józsefné klubvezető) szervezésében. 

A vizsgálat célja a gyomor- és bélrendszeri betegségek 
(daganatok, gyulladások, fekélyek, tasakképződések a bélben, 
stb.) korai felismerése, mivel ezen betegségek előkelő helyet 
foglalnak el a megbetegedési és halálozási statisztikákban, 
viszont a rejtett bélvérzés korai felismerésével nagy százalék-
ban gyógyíthatók. 

A vizsgálat lényege székletből vér kimutatása. 
A lakosság kiértesítése és a széklettartályok kiosztása nov-

embertől, a Bizalom Klub aktivistái által történik csütörtöki 
és pénteki napokon. A széklettartályokba három egymást 
követő nap székletéből kell elhelyezni a vizsgálati anyagot 
(szombati, vasárnapi, hétfői ürítésből). A tartályokon legyen 
rajta a beteg neve, születési dátuma és a mintavétel időpontja 
a keveredés elkerülése végett! A leadás időpontja kedd, min-

denki saját háziorvosához, rendelési időben viheti be a mintát. 
A tartályok elszállítása szerdai napokon történik, a kiértéke-
lést az Országos Onkológiai Intézet laboratóriuma végzi, a 
vizsgálat eredményéről a háziorvos kap értesítést. 

Pozitív esetben (ha a székletben vért találnak) a további 
vizsgálatok (gyomor-, vastag-, illetve végbéltükrözés) a ceg-
lédi Toldy Ferenc Kórház gastroenterológiai szakrendelésén 
történik előjegyzés alapján. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy ha családjukban halmozottan 
fordult elő vastagbél- vagy végbéldaganatos betegség, akkor 
az 50 év alatti és 70 év feletti hozzátartozókat is van módunk 
leszűrni! 

Kérjük a Bizalom Klub munkatársainak megértő fogadá-
sát! 

Minél több városlakó részvételére számítunk! 
 

Dr. Radics Ilona 
háziorvos 

Felhívás szűrővizsgálatra! 
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Szabó László Dezső 
Október 23. 

 
Egy bomba robbant a szívemben:  

Tüntetés lesz, testvér, tüntetünk!  
Forró szívvel, és mit se várva  
Egy eszme indult el velünk.  
Az idő ősködéből pattant,  
És telt vele a csillogó este:  
Ezrek és ezrek az utcákon,  
Nem lehet ráismerni Pestre.  

Az égen száz csillag hunyorgott,  
Lenézett egy-két vörös fényre;  

Csattant, kiáltott a jelszó:  
A rabságnak már legyen vége! 
Egy autó oldalán fityegtem,  
És alig hittem a szememnek:  

Rendőr sehol, s házak tövéből  
Asszonyok, lányok integetnek.  

„Ruszkik haza!” - dörren az orkán,  
„Sztálint ledöntjük!” dübörögtek;  

ömlött a nép, torok kiáltott,  
a jelszavak meg mennydörögtek  

Százfejű szörnyek mesévé váltak,  
A provokátort meg kikacagták.  

A szobor előtt a nagy téren  
Régi világuk megtagadták.  

Kemény csapás volt mindazokra,  
Akik előtt tapsoltak egykor!  
Álltak és néztek várakozva,  
Ezer és ezer, százezer sor. 
Diadal szállt végig a téren,  

S mint tűzvész, orkán ült a tájra:  
A magasságban zúgni kezdett  

Hegesztőpisztoly kékes lángja.  
Motorok zúgtak, erőlködtek,  
Megingott végre a Gyalázat:  

„Ledöntöttük a Sztálin szobrot!”  
Verték, döngették a vázat. 

A Rádióhoz, stúdióba!”  
„Vesszen Gerő, a gaz áruló!”  
A forró éjszakában indult  
Véres útjára száz golyó.  

Én is rohantam, és jött Csepel,  
Katonák, lányok, asszonyok,  

Rendőrök, munkások, ezren, ezren,  
Igaz és bátor magyarok. 

És sztrájk is indult. Árva népünk  
Kezébe vette végre sorsát.  

Másnap már vérben fürdött minden,  
De feltámadott Magyarország! 

Aranybetűkkel, vérrel írva,  
Új, nagy fejezetet nyitottunk  
Ország-világ történetében:  

Szabadságunkat marokra fogtuk! 
Új eszme ragyog fenn az égen,  

Dátum született a világon,  
Mely tűzbe hoz ma minden szívet:  

Szabad október 23! 

A hazaszeretet minden nemzet számára egy és ugyanazt jelenti: a szülőföld-
höz való ragaszkodást. Ez főleg igaz a magyarságra, mert hazánk, fennma-
radását a történelem folyamán sokszor fiai áldozatkészségének köszönhette. 
1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc 13 honvéd-
tábornokát, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány 
miniszterelnökét. Az ellentmondó statisztikák szerint a megtorlás során 
mintegy 500 halálos ítélet született, s körülbelül 110-et hajtottak végre. A 
legismertebb emigránsokat távollétükben - végezték ki, azaz nevüket egy 
akasztófára szögelték. Másfélezer embert ítéltek sokévi börtönre vagy vál-
toztatták erre a halálos ítéletet, a honvédsereg állományának 25-30 százalé-
kát besorozták és hét évet kellett szolgálniuk távol a hazától. A bosszúhul-
lám csak 1850 júliusától mérséklődött, amikor az európai felháborodás mi-
att a bécsi udvar nyugdíjazta a "hatáskörét túllépő" Haynaut. 
Október hatodikát 2001-ben a magyar nemzet gyásznapjává nyilvánítot-
ták. 
 Az aradi vértanúk kultusza már a kivégzés napján elkezdődött, hiszen – a 
szemtanúk elbeszélése alapján – már egy-két órával a kivégzéseket követő-
en tömegekben zarándokoltak a kivégzés helyére a gyászolók. Mindenki 
sírt, imádkozott, és ezen a napon minden boltot, nyilvános helyiséget bezár-
tak. A holttesteket elrettentésül estig az akasztófán hagyták, de ezzel éppen 
az ellenkező hatást érték el, mert a kivégzés helye valóságos búcsújáró hely-
lyé lett. A vértanúk emlékének megörökítésére, köztéri szobor, vagy emlék-
mű felállítására csak a kiegyezés után lehetett gondolni. Barabás Béla jo-
gász, volt országgyűlési képviselő 1929-ben megjelent emlékirataiból is-
mert, hogy édesapja volt az első, aki egy kiszáradt eperfát és egy keresztet 
vitetett ki a kivégzés helyszínére. Az eperfa ágaira ragasztott cédulákra ír-
ták fel a tizenhárom vértanú nevét. 1871-ben a vértanúk emlékének ápolását 
felvállaló Aradi Honvédegylet egy emlékkővel helyettesítette a kiszáradt 
eperfát. A vesztőhelyen ma látható obeliszket 1881-ben állították fel. 
 
2010. október 6-án a Tápiószelei Színjátszó Társulat irodalmi összeállításá-
val, koszorúzással és gyertyagyújtással emlékeztünk a Kossuth parkban a 
neves és névtelen hősökre.  

Urbán Mária 

Az ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTÜNK 

MINDENSZENTEK - HALOTTAK NAPJA  
Virágok a sírokon, szelíden hunyorgó mécsesek pislákolnak a temetőkben, s 

alkonyatkor varázsosan nyugodttá, csendessé teszik a sírkerteket. 

Emlékezünk! Ez az ima és az elhunytak emlékének időszaka. A múltat nem 

feledhetjük – ez a visszatekintés és a jövő parancsa. 

A Mindenszentek (latinul: Festum omnium sanctorum) a katolikus és orto-

dox keresztény egyház ünnepe. A katolikus egyház november 1-jén, az or-

todoxia pedig egy héttel később tartja. 

Az ünnep, és az azt követő halottak napja - egyházi jellegén túl- fokozato-

san általános népi megemlékezéssé is vált. Ilyenkor mindenki kilátogat a 

temetőbe, meglátogatja elhunyt hozzátartozói nyughelyét. Megtelnek a sí-

rok őszirózsával, krizantémmal, az elmúlás jelképes virágaival. Az emberek 

gyertyát gyújtanak, és elveszített szeretteikre emlékeznek. 

November másodika a halottak napja, ezen a napon is gyertyákat, mécsese-

ket gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére. Ehhez a szokáshoz azonban 

több népi hiedelem is kapcsolódik, némelyik szerint ennek az a célja, hogy a 

világosban a "véletlenül kiszabadult lelkecskék" újra visszataláljanak a ma-

guk sírjába, ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élőket. 

Urbán Mária 
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TÁNC, TÁNC, TÁNC 
 

Társastánc tanfolyam indul Tá-
piószelén a Simonffy Kálmán 

Művelődési Házban! 
Jelentkezni folyamatosan  

lehet a művelődési házban sze-
mélyesen vagy telefonon: 

( 06 53 381-232 ), 
 

vagy Molnár László tánctanárnál 
a 06 30 850-2628-as  

telefonszámon 
 

A tanfolyam kezdete  
2010. november 19. 

 
„A természet kegyetlen tanító, és csak két osztályza-
tot ismer.  
 Az egyik az élet, a másik a halál.” 

/Fekete István/ 

Augusztus  
 
Tóth István  élt: 65 évet 
Trangucz József  élt: 57 évet 
özv. Gyarmati Sándorné /Nagy Borbála/ élt: 70 évet 
özv. Kertész Sándorné /Berki Mária/ élt: 79 évet 
Kovács Józsefné /Barát Magdolna/ élt: 62 évet 
 

Szeptember  
 
Varga Béla  élt: 76 évet 
özv. Barta Ferencné /Füle Margit/  élt: 88 évet 
Pesti István  élt: 69 évet 
 

Október 
 
Pándi Sándorné /Hajagos Margit/  élt: 58 évet 
 

Emléküket megőrizzük! 

Köszönet 
A Tápiószelei Önkéntes Tűzoltó Egyesület tiszte-
lettel megköszöni, hogy a 2010. szeptember 11-re 

tervezett Elődeink Emlékére, valamint az amerikai 
ikertorony lerombolása áldozataira emlékező ren-
dezvényre, mely a rossz idő miatt elmaradt, az ön-
kormányzat és a civilszervezetek koszorúikat, virá-

gaikat a virágüzlettel kiszállíttatták. 
Az egyesület tűzoltói a tűzoltószertár díszparkjá-
ban, az emlékhelyre a megemlékezés virágait elhe-

lyezték. 
Köszönjük! 

Szelektív hulladék gyűjtés 
 
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket,  hogy Tápiószelén 
az  alábbiak  szerint  alakul  a házhoz menő  szelektív 

hulladék gyűjtés rendje: 

október 15.  
november 12. 
december 10. 

Sok időt tölt vasalással? 
Vasaltasson  

inkább mással! 
 

Vasalás háztól-házig  
szállítással. 

Rendelésfelvétel:  
+36-70/551-28-81 

Hétköznap 7-19 óráig. 
 

Minimumrendelés 4 kg. (1kg ruha kb. 3-4 póló, 
vagy 4-5 ing illetve 1 garnitúra ágynemű.) 

Akció: 2010.12.31-ig  
1290Ft/kg helyett  

1090Ft/kg. 
 

Rendszeres megrendelőinknek  
(havi minimum 2 alkalom)  
kedvezményt biztosítunk. 
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