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KRÓNIKA 
A februári Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekrıl. 

Újra megjelentette a Saldona Bt. a „kék” újság-
ját, de sajnos „helyreigazításra” szorul. 

Csak tényeket szeretnék megosztani a Tisztelt 
Olvasóval, véletlenül sem szeretnék részleteket 
kiragadni „szövegkörnyezetébıl”, vagy véle-
ményt írni a névaláírás nélkül írt „cikkek” tartal-
máról. 

1. A sportpálya kerítésének lebontásáról és új 
kerítés építésérıl a Képviselı-testület döntött 
22/2011.(01. 27.)  számú határozatában. 

2. Tápiószele 2011. évi költségvetése nem tartal-
maz „megszigorító intézkedéseket”. Mi nem zár-
tunk be óvodai csoportokat, nem bocsátottunk el  
dolgozókat, nem szüntettünk meg iskolai foglal-
kozásokat, mint a „cikk” írója sugallja. A közfog-
lalkoztatást nem építettük le: a megváltozott jogi 
környezetben végrehajtjuk azt, amit a jogszabály-
ok által a kormányzati döntés meghatároz. Mi 
amíg csak lehet, igyekszünk megtartani a munka-
helyeket településünkön. 

3. Az esıvíz elvezetı rendszer terveztetésérıl, 
pályázaton való részvételrıl 16/2011.(01.27.) szá-
mú határozatában döntött a Képviselı-testület. 

4. A Képviselı-testületi ülések TV közvetítésé-
rıl: az ülések nyilvánosak, bárki eljöhet és meg-
hallgathatja azt. A Tápió TV megszőnésérıl, ön-
felszámolásáról nem a testület tehet. Azt az ön-
kormányzat számára elınytelen megállapodást, 
hogy ingyen használhatta több mint egy évtizedig 
a Mővelıdési Ház helyiségét, áramát, főtését, 
nem mi kötöttük a Tápió TV-vel. Térségi televízió 
indításáról sem Tápiógyörgyével, sem Újszilvás-

sal nem tudott megállapodni a vállalkozó, így en-
nek a TV-nek nincs létjogosultsága. Hogy túlzott 
vagy nem a TV anyagi igénye, azt mindenki saját 
megítélésére bízom. 

5.A városi cím „visszavonására” tett kezdemé-
nyezése a „savanyú a szılı” kategóriába tartozik. 

6. A patika mőködési engedélye: 2010. szeptem-
ber 6-án  kelt. Az épület használatbavételi enge-
délyezése megkezdıdött, az eljárás folyamatban 
van. 

7. Régi vágya, hogy a csatorna projektet az 
UNIÓ elutasítja, nem fog bekövetkezni. A projekt 
vizsgálata befejezıdött, az engedélyezési eljárás 
megkezdıdött. A közbeszerzési eljárás kiírásra 
vár. Törıdjön bele a cikk írója, hogy ami eddig 
neki nem sikerült, másnak sikerülhet. 

8. Közmeghallgatás „suttyomban”: A kisfalusi 
lakosok kezdeményezésére, a tervezettnél elıbb 
megtartott közmeghallgatásról hirdetményekben 
és a település honlapján (www.tapiószele.hu) tájé-
koztattuk a lakosságot. Az Önkormányzati Hír-
adóban valóban nem jelent meg az idıpontja, de 
mindenki számára elérhetıvé tettük az informáci-
ót, amit alátámaszt a megjelentek, a Kék újságban 
megjelenttıl jelentısen nagyobb száma. 

Tisztelt Olvasó! A mondás, hogy „a féligazság-
nak rendszerint még a fele sem igaz” ezekre, és 
egyéb írásokra a „kék” újságban helytállóak! 

 
Kovács Ferenc 

polgármester 

„A féligazság fele hazugság” 

Február 23-án ülésezett a Szociális és a Közmő-
velıdési Bizottság. 

Február 24-én Az Ökovíz Kft. közgyőlése volt 
Cegléden. 

Február 26-án Az idén 125 éves Önkéntes Tőzol-
tó Egyesület tartotta éves közgyőlését. 

Március 3-án tartotta alakuló ülését a TTTT, a 
Tápiószelei Társadalmi Tanácsadó Testület. 

Március 8-án Egy cserép virággal köszöntöttük 
az Önkormányzat intézményeiben dolgozó nıket. 

Utolsó megbeszélés volt az Egészségháznál az 
ÁNTSZ észrevételeirıl, rövidesen befejezıdik a 
használatbavételi eljárás. 

Március 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat tartotta ülését. 

Március 10-én a civil szervezetek vezetıinek és 
az intézményvezetıknek került bemutatásra az 
Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS). 

Március 15-én Az általános iskolások mősorával 
ünnepeltük nemzeti ünnepünket. 

Köszönjük a tanító néniknek a felkészítést. 
Az ünnepségen átadásra kerültek a 2011. évi ki-

tüntetések. 
Március 17-én a családsegítı Szolgálat tartott 

konferenciát. 
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Településünk köztiszteletben álló polgárai sorából 
tíz személyt hívtunk meg egy találkozóra, amelyen 
városunk gondjairól kezdeményeztünk eszmecserét 
2011. március 3-án. Kellemes légkörő, igen hasznos 
két és félórát töltöttünk beszélgetéssel, amelyen sok-
sok ötlet, elképzelés is felmerült. Azt a Képviselı-
testületi elképzelést, hogy állandó tanácsadói testü-
let alakuljon, mindenki támogatta. A névadás is 
megtörtént Tápiószelei Társadalmi Tanácsadó Tes-
tület. Havi rendszerességgel tervezzük a megbeszé-
léseinket, és mindenkinek köszönjük elıre is a mun-
káját. 
A tanácsadó testület felkért tagjai: 

 
Mezı Istvánné 
Szatmári Imréné 
Vállaji Ottóné 
Droppán Csaba 
Földvári Gábor 
Ménesi József 
Nagy Ferenc 
Oláh Tibor 
Sípos Csaba Zsolt 
Tóth Lajos 

Kovács Ferenc 

polgármester  

Tápiószelei Társadalmi Tanácsadó Testület 
(TTTT) alakult 

Tápiószele Város Jegyzıje anyakönyvvezetıi és gyámügyi 
igazgatási feladatok ellátására, közszolgálati jogviszony 
teljes munkaidıben, határozatlan idıre létesítésére, pályáza-
tot ír ki az alábbiak szerint: Munkavégzés helye:  
Polgármesteri Hivatal 2766 Tápiószele, Rákóczi út 4. 
A közszolgálati jogviszony létesítésének feltétele büntetlen 
elıélet, magyar állampolgárság. Illetmény és az egyéb jutta-
tás a köztisztviselık jogállásáról szóló törvény alapján kerül 
megállapításra.  
Képesítési elıírás, jogszabály szerint: 

középiskolai végzettség és anyakönyvvezetıi vizsga, 
középiskolai végzettség és az OKJ szerinti: 

- szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézı, vagy 
- szociális asszisztens, vagy 
- szociális gondozó és szervezı szakképesítés. 

A pályázathoz csatolni kell: 
- szakmai önéletrajzot, 
- hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
- végzettséget igazoló okiratokat. 

A pályázat beérkezésének 
- határideje: 2011. április 8. 14.00 óra 
- helye: Polgármesteri Hivatal 2766 Tápiószele, 
Rákóczi út 4. Jegyzınek címezve. 

A pályázatok elbírálása a képesítési feltételeknek megfelelı 
pályázók személyes meghallgatását követıen történik 2011. 
április 30-ig. Az álláshely legkorábban 2011. május 1-vel 
tölthetı be. A kinevezésre 6 hónap próbaidı kikötésével 
kerül sor. 
A pályázat elbírálásáról vagy eredménytelennek nyilvánítá-
sáról a pályázók írásbeli értesítést kapnak. 
 

Tóth Julianna jegyzı 

Pályázati kiírás I. 
Tápiószele Város Jegyzıje szociális igazgatási feladatok ellá-
tására, közszolgálati jogviszony teljes munkaidıben, határo-
zatlan idıre létesítésére, pályázatot ír ki az alábbiak szerint: 
Munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal 2766 Tápiószele, 
Rákóczi út 4. 
A közszolgálati jogviszony létesítésének feltétele büntetlen 
elıélet, magyar állampolgárság. Illetmény és az egyéb jutta-
tás a köztisztviselık jogállásáról szóló törvény alapján kerül 
megállapításra. 
Képesítési elıírás, jogszabály szerint: 

középiskolai végzettség és szociális ügyintézı, vagy 
középiskolai végzettség és az OKJ szerinti: 
- szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintézı, vagy 
- szociális asszisztens szakképesítés. 

A pályázathoz csatolni kell: 
- szakmai önéletrajzot, 
- hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
- végzettséget igazoló okiratokat. 

A pályázat beérkezésének 
- határideje: 2011. április 8. 14.00 óra 
- helye: Polgármesteri Hivatal 2766 Tápiószele, 
Rákóczi út 4. Jegyzınek címezve. 

A pályázatok elbírálása a képesítési feltételeknek megfelelı 
pályázók személyes meghallgatását követıen történik 2011. 
április 30-ig. Az álláshely legkorábban 2011. május 1-vel 
tölthetı be. A kinevezésre 6 hónap próbaidı kikötésével 
kerül sor. 
A pályázat elbírálásáról vagy eredménytelennek nyilvánítá-
sáról a pályázók írásbeli értesítést kapnak. 
 

Tóth Julianna jegyzı 

Pályázati kiírás II. 

Az idei Kincsem – Aranyszarvas gyalogos teljesítménytúrák 
a márciusi munkanap áthelyezések miatt március 26-án 
szombaton kerülnek megrendezésre. 
Az ARANYSZARVAS (Kincsem) 50 km-es túra a Blaskovich 
múzeumból indul 7.00- 8.00 óra között, a Kincsem 40 km-es 
túrára a mővelıdési házban lehet nevezni 6.30 – 8.00 között, 
a Kincsem 25 km-es túrára pedig 7.30 – 9.00 közötti idıkben 
ajánlott a nevezés ugyancsak a mővelıdési házban. 
A túra útvonala a szokásos, ezt már több százan, ezren isme-
rik Tápiószelén; a napokban történnek különbözı részeinek 
bejárása. A Kincsem Lovasparkban az idén is lesz bográcso-
zás (a fogyasztott ételért fizetni kell), de díjmentes a túrázók 
számára a belépés a múzeumba, istállókban látogatás és az 
Attila dombra is el lehet menni. A túra jelentıs szponzori 
támogatással kerül megrendezésre, de így is szükséges a 
résztvevıktıl hozzájárulást kérni, ha szeretnénk továbbra is 
a színvonalat tartani. 
Tápiószeleieknek egységesen 500 Ft/fı a helyszínen, iskolás 
csoportok pedagógusi kísérettel elızetes nevezéssel 400 Ft/
fı, családos kedvezményt is bevezettünk: egy család 1000 Ft 
elızetes nevezéssel (egy vagy két szülı egy, két vagy három 
saját gyermekével). 
Az elızetes nevezés csak írásban, e-mailben történhet márci-
us 25-ig a szeletura@gmail.com címen, a család tagjainak 
névszerinti felsorolásával, (az İ nevükre töltjük ki az Emlék-
lapot is). A rendezvény rajthelyén is rugalmasabb lesz így a 
nevezés, mert ki lesz már készítve a nevezett család rajtlapja. 
Ezzel is szeretnénk, ha minél több szelei család (is) egy kelle-
mes napot tölthetne együtt rendezvényünkön. Mindenkit 
szeretettel várunk az idei túránkon is! 

Lipák István  
fırendezı 

KINCSEM – ARANYSZARVAS gyalogtúrák 
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A pártok helyi szervezetei, a civil szervezetek vezetıi-
bıl, tagjaiból és az intézményvezetıkbıl álló fórum elıtt 
beszélgettünk Tápiószele Integrált Városfejlesztési Straté-
giájáról. A több hónapja tartó munkát Elıd Réka, az 
Ökonzult Bt. munkatársa foglalta össze. 

Kérdések és javaslatok érkeztek a fórumon résztvevık-
tıl, amiket beépítünk a készülı anyagba. Testületi döntés 
elıtt véleményezésre felkerül az anyag az Önkormányzat 
honlapjára, ahol bárki megismerheti, javaslatot, véleményt 
nyújthat be hozzá. 

A fórum sikerét látva rendszeresen tervezzük ilyen 
rendezvények tartását, a lakosság véleményének kikéré-
sét. 

Kovács Ferenc 

Civil fórum elıtt az IVS 

 Bizonyára nem vagyok egyedül, aki nap mint nap talál-
kozik településünkön olyan jelenségekkel ami ellen tehetet-
len. Sokszor elhatároztam már, hogy szólok az ügyben hátha 
változik valami, de hiába, csak magamat rosszaltatom az 
észrevételemmel. Amíg baj nem lesz, addig kellene valamit 
tenni az ügyben, hogy: 

- a Széchenyi út egyirányú szakaszán gyalogosok és ke-
rékpárosok csak a részükre kijelölt sávban közlekedjenek és 
NE a gépkocsik által használt egyetlen sávot forgalommal 
szemben! Valaki rosszul tudja, hogy azt is használhatják a 
kerékpárosok (csak ott, ahol nincs kerékpárút); ha van ke-
rékpárút, akkor azt kell használni! 

- A CBA elıtti zebra elıtt néhány méterre rendszeresen 
várakozó vagy parkoló autó van az egykori beton virágos 
edény helyén. Lehet, hogy nem tud bemenni tulajdonosa 
kocsival a CBA-ba, de azt szerintem tudnia kellene, hogy 
rossz helyen tartózkodik. Különösen rossz és balesetveszé-
lyes az óvoda felıl jövıknek, ha magasabb zárt furgon áll 
ott, mert sem a zebrát, sem a vasút felıl jövı forgalmat nem 
lehet belátni. 

- Szelektív győjtés: bizonyára mindenki megkapta az elsı 
szelektíves zsákjaival a legfontosabb tudnivalókat, de az elsı 
emeltdíjas csekk majd jövı hónapban lesz esedékes. Nem 
egy tetemes összeg az áremelés, de nagyon logikátlan és 
betarthatatlan amit kérnek és még fenyegetnek is, hogy nem 
viszik el stb. És akkor mi lesz a sorsa? Végzi a heti gyakori-
ságú szemétben, vagy kint a határban, hogy senki ne lássa ki 
vitte oda. Mert ugyan ki az, aki hajlandó egy közeli hulla-
dékudvarba Ceglédre vagy Nagykátára vinni a lejárt per-
metszert, használt olajat stb. és még vigye magával a szemé-
lyi igazolványát, lakcímkártyát és a befizetett csekkjeit? Pró-
báltam befizetni egy csekkre elıre az egész éves szemétszál-
lítást, nem lehetséges! Próbáltam rákérdezni, hogy mi a teen-
dı a határban összegyőjtött szemetünkkel, hagy ne mond-
jam mit mondtak. A szelektív győjtésre nem ösztönöznek 
azzal a szemlélettel sem, hogy meghatározzák a kötelezı 
havi szeméttermelésemet (4x, vagy 5x 60 liter) 240 vagy 300 
liter aszerint, hogy hány szerda van abban a hónapban. Ed-
dig is ennyit fizettem, de ha szelektíven győjtöm ugyanany-
nyi mennyiséget kell fizetnem. Hát érdemes szelektíven 
győjtenem? Aki nagyobb mennyiséget fizetett havonta, az 
megteheti, hogy a szelektívre átállva kevesebb mennyiséget 
fizessen, de gondolom majd a kukát is cserélni kell. Lehet, 
hogy nem is érdeke senkinek a mennyiség alapú fizettetés? 
Ezt csak gondolom. 

Lipák István 

Bosszúságaim 
Lipák István közlekedési morálra tett megjegyzéseivel 
teljes mértékben egyetértek. 
A szelektív győjtéssel kapcsolatban is sok mindenben iga-
za van, de: 

- A rendszeres szemétszállítás, a szelektív győjtés 
mindannyiunk közös érdeke. 

- Az, hogyha a szelektív győjtés következményeként 
csökken a szemét mennyisége és ezért lehetıség lesz keve-
sebb literre szerzıdést kötni, az mindenkinek jó! Az, hogy 
60 liternél nincs kisebb „kuka méret”, ez pedig érthetı 
hiszen minimális díjat akkor is fel kell számítani, ha ki 
sem teszi valaki a kukáját, hiszen az autó az ı háza elıtt is 
elmegy. Az autóknak, a rendszernek, a dolgozóknak pe-
dig költségeik vannak. 

- Azt gondoljuk, hogy a mennyiségi alapú szemétdíj 
fizetéstıl még egy kicsit messze vagyunk (rossz hírem 
ezen rendszer támogatóinak, hogy ilyen esetben is van 
alapdíj kiszámlázva, amit egyetlen kg szemét kirakása 
nélkül is meg kell fizetni!). 

- Hogy a cég kisebbre cseréli-e a kukákat, vagy matricás 
rendszert vezet be, vagy kombinálja ezeket, ez rövidesen 
kiderül. 
Minden rendszernek van hibája, és minden rendszert az 
emberek fizetnek meg. Én településvezetıként örülök, 
hogy sikerült felszámolni a város határában lévı szemétte-
lepet, örülök, hogy elszállítják tılünk a szemetünket, de 
nagyon bosszús vagyok én is azokra, akik úton-útfélen 
szemetelnek, zsákokban helyezik el a szemetet települé-
sünk határában, temetıink területén és azokra is, akik a 
közterületeinken lévı fakukáinkat töltik meg krumpli 
héjjal , és más, a lakásban keletkezı szeméttel!  

Talán egyszer majd mindenki „ökotudatosan” éli életét 
és akkor biztos, hogy jobb lesz mindenkinek! Ezt nem csak 
gondolom, hanem tudom is! 

Kovács Ferenc 
polgármester 

Bosszús vagyok én is! 

Honlapunkról 
 

Településünk honlapját (www.tapioszele.hu) 
folyamatosan töltjük fel intézményi hírekkel, 

rendezvények meghívóival, állatorvosi ügyeleti 
beosztással, fényképekkel stb. 

Kérjük, keresse fel honlapunkat! 
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Versmondó verseny  
3-4.évfolyam 

 
Február 9-én rendeztük meg a 3-4. osztályosok vers-
mondó versenyét. A 21 résztvevıbıl a következık  

bizonyultak legjobbnak:  

 3.évfolyam:     4.évfolyam: 
1.hely: Pap Gergely  3.b  Bozóki Bence 4.b 
2.hely: Lévai Kitti  3.a  Gulyás Judit  4.a 
3.hely: Káplár Klaudia 3.b  Turák-Szőcs Lili 4.a 

 
Gratulálunk a helyezetteknek!  
Köszönjük a zsőri tagjainak,  

-Ficza Tibornénak, Kiszelné Móró Szilviának és Faragó 
Sándornak - a munkáját. 

 
Kovácsné Sevella Zsuzsanna 

szervezı 

Versmondó verseny az  
1-2. osztályos tanulóknak 

 
2011. február 8-án rendeztük meg iskolánk legkisebb tanulói-
nak a versmondó versenyt. Tizennyolc kicsi gyermek tanult 
meg hosszabb, rövidebb, vidám vagy komoly verset, verses 
mesét erre az alkalomra. Dicséretes, hogy irodalmunk gazdag 
anyagából mindannyian életkorukhoz illı költeményt választot-
tak. Pontos szövegtudással, rátermettségüknek megfelelı elı-
adással örvendeztették meg a hallgatóságot.Szervezıként arra 
törekedtünk, hogy valamennyien elégedetten térjenek haza. 
Diákönkormányzatunk oklevéllel, emléklappal, könyvjutalom-
mal, kisebb ajándékokkal jutalmazta ıket. 
A zsőri tagjai - Ficza Tiborné, Terék Mihályné és Faragó 
Sándor- a legfelkészültebbnek találta a következı tanulókat: 

 
Sipos Tamás 1.c, Kóré Milán 1.c, Sulyák Mercédesz 1.a 

Raffael Eszter 2.c, Raffael György 2.c, Berzsényi Vivien 2.b 
 
Különdíjban részesült még: Raffael László, Hippenmajer 

Nikolett, Vágány Zoltán, Tisza Bettina, Petykovszki Laura 
és Miskolczi Laura. 

Gratulálunk a 
gyermekeknek, 
és köszönjük a 
felkészítésüket 
vállaló felnıt-
tek igyekeze-
tét! 
Szőcs Józsefné 

és  

Terék Nikolett. 

„Van az emberi szívnek egy halk szavú és 
elıkelı vendége néha, az Emlékezés.” 

Bánáti Szohner Sándor 
 
Február elsején, a hónap elsı keddjén 17 órakor, az 

Önkormányzati Híradó és személyes meghívásunkra, 
23 szelei jött el, hogy Tápiószele emlékeinek megırzésé-
nek gazdája legyen. Március elsı keddjén, közel ugyan 
ennyien voltunk a közel két órás, jó hangulatú, csöppet 
sem unalmas, kötetlen baráti beszélgetésen, az emléke-
zés jegyében. 

Személyes emlékek, szájról-szájra terjedı legendák 
hangzottak el most is, a jelenlevıktıl. 

Dalárdák, zenekarok, ma már legendás személyek: 
Santik néni, Boros bácsi, Györgyffalvay Zsuzsa néni és 
sokan mások, akiknek nevei felmerültek egy-egy törté-
net kapcsán, egy-egy történet, mely emlékezetes volt a 
jelenlevık életében: az elsı TV közvetítés a vasbolt kira-
katában, János Vitéz bemutató és sorolhatnánk tovább. 

Mind-mind csodálatos emlék városunk történetében. 
Erre az összejövetelre már bevontunk egy kis techni-

kai segítséget is, igaz csak kölcsön kért diktafon és vide-
okamera állt rendelkezésünkre, de a következı találko-

zónkra április elsı keddjére, reméljük lesz diktafonunk. 
Mint már írtuk, célunk az, hogy összegyőjtsük ezeket 

az emlékeket, írjuk le, és közöljünk egyet-egyet belılük 
az újság hasábjain, honlapunkon, esetleg majd össze-
győjtve DVD-n, vagy egy legendáriumban mindannyi-
unk örömére. 

Örömmel említem, hogy már kaptunk írásos anyagot 
is, olyan idıs tápiószeleitıl, aki nem tudott eljönni 

Ezért kérjük újra valamennyi szelei segítségét, tevé-
keny részvételét, hogy ne váljanak semmivé ezek az 
emlékek. 

Írjanak nekünk: egy történetet, egy nevet, vagy hívja-
nak minket, szívesen megyünk, és leírjuk, vagy felvesz-
szük hangrögzítıre. 

Várjuk személyesen is Önöket! Csatlakozzanak bár-
mikor, bármely hónap elsı keddjén hozzánk! Ha a hó-
nap elsı keddje, akkor 17 órakor az Emlékek Klubja, a 
Simonffy Kálmán Mővelıdési Házban. 

A következı nap április 5-e kedd 17 óra. Jöjjenek mi-
nél többen! 

 

Faragó Sándor 

Emlékezés Klubja 
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150 éve halt meg  
Danielisz János honvédezredes 

 
A Tápió-mentében vizsgálva az 1848/49-

es szabadságharc résztvevıinek számát, 
jelentıségét, az országos eseményekben 
résztvevık körét; e vonatkozásban minden-
képpen Tápiószelét illeti meg a képzeletbeli 
elsıség. Ezt a megállapítást támasztja alá 
többek között az is, hogy ebben az évben is 
több jeles, szelei születéső, Szelén élt, 
Tápiószelén nyugvó hazánkfia évfordulójá-
ról illenék megemlékezni:  190 éve született 
Rákóczy János, 180 éve látta meg a napvilá-
got Simonffy Kálmán, 150 éve halt meg 
Danielisz János, 140 éve hunyt el Flór Fe-
renc. Az adósságot törlesztendı, most az 
1861. január 29-én az életbıl eltávozott 
Danielisz János méltatására kerítenék sort. 
A csodálatos hangulatú szelei evangélikus 
temetıben a szabadságharc két, második 
vonalbéli résztvevıje nyugszik: Rákóczy 
János és Danielisz János. 

A címben szereplı „második vonal” kife-
jezés némi magyarázatra szorul. Elsı vonal-
ba tartoznak 1848-49 meghatározó szemé-
lyiségei: Kossuth, Görgey, Damjanich és a 
többiek. Életüket az utókor számára sok-sok 
korabeli rézkarc, személyes visszaemléke-
zés, emlékirat, levelezéseik kötetekbe ren-
dezett sorozatai, márványba faragott, bronz-
ba öntött emlékjelek ırzik. A második vonal 
kifejezés számomra azt jelenti, hogy ezek az 
emberek a „nagy emberek” közvetlen köze-
lében, azok tevékenységét –mai kifejezéssel 
élve- amolyan nélkülözhetetlen háttér mun-
kával segítették, támogatták. Így volt ez a 
Kossuth titkáraként dolgozó Rákóczy, a 
Görgey vezényelte seregek hadtáp tevé-
kenységét irányító Danielisz János esetében. 
Mindkettırıl elmondható, hogy tiszti rang-
jukat nem katonai elıéletüknek, hanem a 
betöltött tisztséggel együttjáró elismerésként 
kapták. Párhuzamos életrajzuk abban is 
hasonlít, hogy mindkettıjüket halálra ítél-
ték, ami persze bizonyos „érdemek elisme-
rését” is jelenti. Szerencsére mindketten a 
menekülés útját választották, s amikor csi-
tult a vérszomjas elnyomó gépezet, esetük-
ben már megvalósulhatott a nagylelkő ke-
gyelem. Róluk sajnos még arckép sem ma-
radt fenn, szerencsére azonban ismerjük azt 
a tevékenységet, mely közremőködésükkel 
segített abban, hogy a „nagyok” életmőve 
valóban a történelemkönyvek lapjára kerül-
hessen. 

A két derék férfiú valószínőleg ismerte 
egymást. Közös nyughelyükön Kossuth-
titkárnak sajnos nem adatott meg, hogy  
síremléke elıtt az utókor fejet hajtson: út-
építés során semmisült meg Rákóczy János 
sírja. Ezzel szemben a honvédezredes sír-
emléke rendben tartott, ott rendszeresek a 
megemlékezések gyertyagyújtások. Azt már 
csak széljegyzetként írom le, hogy a két 
történelmi személyiség emlékét sem utca-
név, sem emléktábla nem ırzi. A felvidéki 
cipszer –szepességi német- családból vala-

mikor az 1800-as évek elején Poprádon 
született evangélikus nemes, Danielisz 
(Danielis) János élete elsı kétharmadáról 
szinte semmit sem tudunk. A nemesi címrıl 
ad tájékoztatást Kempelen Béla 120 ezer 
magyar nemesi családot bemutató sorozatá-
nak III. kötete, illetve a Nagy Iván szerkesz-
tette Családtörténeti Értesítı 1901/ 186. 
száma. Nem tudjuk, hogy miként került 
Abonyba, hová Kossuth 1848. szeptember 
26-án Egressi Gábor, Jókai Mór és mások 
kíséretében az alföldi toborzó útja állomása-
ként érkezett. Abony a szabadságharc sok 
jeles szereplıjének adott otthont, s 5-600 
ember állt be a honvédseregbe. Abony és 
Tápiószele református köznemesi rétege 
ezekben az években különben a rokoni kap-
csolatok, a politikai szimpátia alapján szo-
ros kapcsolatban állott egymással. 

Danielisz János kereskedı és gazdálkodó 
tevékenysége, a szabadságharc idején a már 
meglévı abonyi birtokának igazgatása ad-
hatta meg számára azokat az ismereteket, 
mely ıt 1848/49-ben a legnagyobb seregek 
intendatúrájának –hadbiztosságának- az 
élére állította. 

A szabadságharc idején a honvédseregek 
ellátását a kormánybiztosok végezték. İk 
kötötték a szerzıdéseket, irányították a had-
sereg ellátását biztosító beszerzéseket, gon-
doskodtak a szállítások idıben történı meg-
szervezésérıl. Ahogy a hadsereg vonult az 
országban, úgy adták az ellátás feladatát 
tovább a területileg illetékes kormánybiztos-
nak. Ilyen kormánybiztosi feladatot látott el 
a szabadságharc befejezı szakaszában a 
szelei Rákóczy János és a szentmártonkátai 
Battha Sámuel is. 
Az esetlegességet kiküszöbölendı változtat-
ta meg ezt a gyakorlatot 1848. decemberé-
ben Görgey tábornok. Kossuthnak december 
9-én írt levelében azt javasolta, hogy a had-
seregnél hozzanak létre egy olyan szerveze-
tet –intendatúrát- , amely hivatásos sze-
mélyzettel irányítja a katonák ellátását. Ezt 
a testületet Görgey szerint az intendáns 
vezetné, aki közvetlenül a fıvezér aláren-
deltségében mőködne. Kossuth december 
11-én engedélyezte Görgeynek az 
intendatúra felállítását. A meginduló osztrák 
támadás miatt a szervezési munkák késtek, 
így csak december 23-én kezdıdhetett meg 
Danielisz János ezredes vezetésével az ellá-
tó szervnek a mőködése. A derék cipszer 
különben 1848 novemberétıl tevékenyke-
dett Görgey közelében. 
A magyar fısereg élelmezési, ruházati és 
pénzügyi ellátását önálló intendatúra irányí-
totta, míg a többi egységnél megmaradt a 
kormánybiztosi közremőködés. Mikor kerül 
be egy emlékiratba valakinek a neve? Ha 
feladatát nem látja el jól, az ellátás gondjai 
rontják a honvédek harci morálját. Görgey 
Artúr 1988-ban megjelent két kötetes em-
lékirata, az „Életem és mőködésem” egyszer 
sem említi Danielisz nevét. Ismerve a Gör-
gey által vezetett hadseregek harci cselek-
ményeit, a szabadságharcban betöltött meg-

határozó szerepét, azt hiszem, hogy ez az 
anonimitás felér egy dicsérettel. Görgey a 
jól végzett, megbízhatóan ellátott tevékeny-
séget magától értetıdınek tartotta, „ez a 
katona kötelessége, amiért nem jár kitünte-
tés”. 
1848 december közepén, a téli hadjárat 
kezdetén a legerısebb magyar egység, a 
Feldunai hadsereg vezérkarát Görgey Artúr 
vezérırnagy parancsnok, Bayer József ır-
nagy vezérkari fınök, Psotta Mór ırnagy, 
tüzérségi parancsnok, Danielisz János ezre-
des, fıhadbiztos, Lázár György és 
Schweidel József vezérırnagyok, hadosz-
tályparancsnokok alkották. A hadsereg lét-
száma –melyet Danielisznek kellett folya-
matosan ellátni- 27 ezer fı és 97 löveg volt. 
1849 március végén, a tavaszi hadjárat kez-
detén ismét ott találjuk Danieliszt változat-
lan beosztásban a vezérkarban, csak ez eset-
ben már 52 ezer ember és 186 löveg ellátá-
sát kellett szerveznie. Danielisz 1848. de-
cemberétıl 1849. augusztusáig dolgozott a 
fısereg fıhadbiztosaként. 
A magyar hadtörténelem fényes hadisikereit 
felmutató tavaszi hadjárat idején a 
fıhadbiztos néhány napig a nagykátai –
Keglevich-kastélyban- fıhadiszállásról 
szervezte a hadtestek ellátását. Danielisz 
János a világosi fegyverletétel után Török-
országba menekült, ahonnan azonban hama-
rosan hazatért. A pesti hadbíróság nem mél-
tányolta azt a tényt, hogy közvetlen harci 
cselekményekben nem vett részt, s 1852. 
április 10-én halálra ítélte. Május 5-én ke-
gyelembıl 6 év várfogságra ítélték. 
Josefstadtból 1855. október 14-én szabadult 
amnesztiával. Élete hátralévı éveiben özve-
gyen –felesége Farkas Emília volt- abonyi 
birtokán élt. Négy gyermeket nevelt fel. 

1861. január 29-én hunyt el, s 
Tápiószelén, az evangélikus temetıbe te-
mették el. Sírjánál az a Mocskonyi József 
mondta el az imát, aki 1839-1862 között 
volt a gyülekezet lelkésze. Csak a „külsı 
olvasóknak”: Mocskonyi József felesége 
Kankrinyi Emília volt, kit Petıfi aszódi 
diákévei elsı titkos szerelmének tart az 
irodalomtörténet. Mindkettıjük sírja ugyan-
csak az evangélikus temetıben található. 
Danielisz János nekrológja a Vasárnapi 
Újság 1861. évi 6. számában jelent meg. 

Basa László 
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Február 23-án délután tartotta hagyományos télbúcsúztató 
farsangi összejövetelét a Mozgáskorlátozott Klub. Már a dél-
elıtti órákban lázas készülıdés vette kezdetés a városi Mő-
velıdési házban. Volt, aki a nagyteremben állította össze és 
díszítette az asztalokat, míg a többiek a hagyományos farsan-
gi fánk sütéshez készültek, melynek alapanyagait a klubtag-
ok ajánlották fel ill. hozták be. 
Délután 3 órakor már terített asztalok várták a vendégeket. 
Sajnos az idıjárás és betegségek miatt több sorstársunk nem 
tudott megjelenni. 
Jovanovitsné Marika megnyitójában köszöntötte a megjelent 
klubtársakat és a társklubok képviselıit. 
Több klubtársunk kis mősorral készült, majd kezdetét vette 
az álarcosok felvonulása, mely kitörı nevetésre adott okot, 
találgatva, hogy ki, ki lehet. A szigorú zsőri nehéz feladat 
elıtt állt, és hosszú értékelés után bölcsen úgy döntött, hogy 
egységesen gyıztesnek minısítette az összes felvonuló álar-
cost (melyet a mellékelt fotó bizonyít). A farsangi fánk jóíző 
elfogyasztása után Terék Pista vidám zenéjével búcsúztunk 

egymástól. 
Köszönjük a segítıkész sorstársak szorgoskodását, és a klub-
vezetı, Jovanovitsné Marikának, kitőnı, lelkiismeretes fárad-
ságot nem ismerı szervezı munkáját. 

egy sorstárs 

MOZGÁSKORLÁTOZOTT KLUB FARSANGJA 

Hová, kihez forduljak, ha bajban vagyok?  
Sokszor tanácstalan az ember, amikor saját 
maga vagy szerettei élete valamilyen lelki-
anyagi krízishelyzetbe kerül. Van-e ebbıl 
kiút, lehet-e megoldást találni különbözı 
kilátástalannak tőnı élethelyzetekre? Mint 
hívı keresztyén ember vallom, hogy az élet-
nek nincs olyan mélysége, nyomorúsága, 
amelybıl Isten ne tudna utat mutatni és ki-
menekedést adni. Ezt a segítséget azonban a 
legtöbb esetben embereken, különbözı álla-
mi és egyházi szervezeteken, alapítványo-
kon, szakszolgálatokon keresztül kaphatjuk 
meg. Ahhoz azonban, hogy igénybe vehes-
sük, ismernünk kell ezeket a fórumokat, 
szolgáltatásokat. Ebben szeretnék a Kedves 
Olvasó segítségére lenni azzal, hogy az álta-
lam ismert  SEGÉLYSZERVEZETEK mun-
káját és elérhetıségét e helyi újság hasábjain 
bemutatom, hogy tudjunk kihez fordulni, ha 
baj van! 
Az elsı hadd legyen egy olyan állami szol-
gáltatás, amit nagyon kevesen ismernek, 
pedig mindnyájunknak szüksége lehet rá, ez 
pedig az: ÁLDOZATSEGÍTİ SZOLGÁLAT. 
Évente számos ember válik valamilyen VA-
GYONELLENI BŐNCSELEKMÉNY áldoza-
tává, amelyek nagy része kellı odafigyeléssel 
megelızhetı lenne. 
Zseblopás: A lopás a sértett ruhájából, zsebe-
ibıl vagy a közvetlen testi ırizetében lévı 
táskából történik, a sértett tudta nélkül. Eze-
ket jellemzıen az utcán, tömegközlekedési 
eszközökön, piacon, bevásárlóközpontokban, 
vendéglátóhelyen, tehát ott követik el, ahol 
nagy számban vannak jelen emberek. 
Jó tanácsok: Pénztárcájukat tartsák biztonsá-
gos helyen, soha ne a kosár vagy táska tete-
jén, a bankkártya mellett ne legyen ott a PIN 
kód. Ha lehet, kerülni kell a túlzsúfolt helye-
ket, tömegben a táskát szorítsák jól maguk-
hoz. A pénztárca ne hátizsákban, farzsebben 
legyen. 
Trükkös lopás: Az elkövetı valamilyen 
ürüggyel vagy hivatalos személynek, köz-
üzemi alkalmazottnak kiadva magát beké-
redzkedik a sértett lakásába és a tulajdonos 
figyelmét elterelve összeszedi a készpénzét 
és értékeit. 
Csalás: Az elkövetı a sértettet tévedésbe ejti, 
vagy tévedésben tartja, annak érdekében, 
hogy készpénzét, vagyontárgyait jogtalanul 

megszerezze. A csalás elkövetési módjára 
jellemzı, hogy a bizalom elnyerése érdeké-
ben az elkövetık történetei egyre sokszínőb-
bek, az adott körülményekhez jól illeszthe-
tık, ezáltal megtévesztésre alkalmasak. 
Jó tanácsok: Segítséget kérı idegent ne enged-
jen a lakásba, hivatalos személytıl kérjen 
igazolványt! Jó, ha van ajtaján kitekintı nyí-
lás és biztonsági lánc. Ne nyissa ki az ajtót, 
ha egyedül van és nem ismeri a látogatót! 
Rablás: Az elkövetı fenyegetéssel vagy erı-
szak alkalmazásával a sértettet arra kénysze-
ríti, hogy értékeit, vagyontárgyait átadja 
neki. 
Jó tanácsok: Ékszereit és egyéb értéktárgyait 
rejtve viselje! Ha az utcán veszélyeztetve érzi 
magát, mielıbb menjen olyan helyre, ahol 
több ember tartózkodik! Támadás esetén 
ırizze meg nyugalmát, ne tegyen félreérthetı 
mozdulatokat és adja át, amit a rabló kér! 
Betörés: Az elkövetı a sértett lakásába vagy 
nyaralójába, leginkább a tulajdonos távollét-
ében, dolog elleni erıszakot alkalmazva jut 
be.  
Jó tanácsok: A védekezés legjobb módja a 
mechanikai (zárak, rácsok) és elektronikus 
(riasztók) védelem együttes kialakítása. Az 
ajtót, ablakot egy percre se hagyja nyitva, ha 
elmegy otthonról! Postaládáját rendszeresen 
ürítse ki, ha elutazik, erre kérje meg 
szomszédait, hogy ne tőnjön felügyeletlen-
nek a ház! Soha ne tartson a lakásban sok 
pénzt! Készítsén értékeirıl, vagyontárgyairól 
(lehetıleg fényképes) leltárt, nyilvántartást! 
Fontolja meg jelentısebb értékeire biztosítás 
kötését! 

HA BŐNCSELEKMÉNY ÁLDOZATA LETT… 
Próbálja megjegyezni az elkövetı személyle-
írását, a kocsi rendszámát! Betörés esetén a 
nyomozás érdekében ne mozdítson el sem-
mit a helyérıl! Azonnal értesítse a rendırsé-
get az ingyenesen hívható 112 vagy 107-es 
telefonszámon, vagy tegyen feljelentést, lehe-
tıleg a bőncselekmény helye szerinti rendır-
kapitányságon! Ha elvitték a bankkártyáját, 
mobiltelefonját, azt azonnal tiltassa le a szol-
gáltatónál! Ha a személyigazolványát, lak-
címkártyáját, netán lakáskulcsát is elvitték, 
akkor cseréltesse le a zárat! 
Akik segítségére lehetnek a bőncselekmény-
nyel kapcsolatos problémák megoldásában: 
Rendırség: 107 vagy 112, Telefon Tanú: 06-

80-555-111 Névtelenül tehet bejelentést bőn-
cselekménnyel kapcsolatban. 
Ezeket általában meg is szoktuk tenni, de 
van még egy következı lépés, amelyre sze-
retném felhívni a Kedves Lakosság figyel-
mét. 
Itt teljes körő tájékoztatást kaphat az ügyével 
összefüggésben. 
Bőncselekmény áldozatainak az alábbi szol-
gáltatásokat nyújtja. 
Azonnali pénzügyi segély: a bőncselekmény 
következtében kialakult krízis esetén adható. 
(3 munkanapon belül) Tehát fontos, hogy az 
elkövetéstıl számított 3 napon belül kell 
felhívni ez ügyben a Szolgálatot. 
Érdekérvényesítés elısegítése: tájékoztatás a 
szociális, egészségügyi, egészségbiztosítási 
ellátásokról (6 hónapon belül). 
Szakjogászi segítségnyújtás: ingyenes jogi 
segítség (6 hónapon belül). 
Kárenyhítés: szándékos személy elleni erı-
szakos bőncselekmény áldozatainak (pl. 
rablás) adható a bőncselekmény következté-
ben felmerült vagyoni kár megtérítésére (3 
hónap).Ha pl. eltulajdonítják valakinek az 
iratait: személyigazolvány, TAJ kártya, adó-
kártya stb., ha a Szolgálatnál megtörténik a 
kár bejelentése 3 napon belül, a rendırségi 
jegyzıkönyv alapján megtérítik az iratok 
pótlásának teljes vagy részleges költségét. Ez 
bizony jelentıs segítség a bajban. E mellett 
egyéb fent említett szolgáltatások is igénybe 
vehetık. 

Fıvárosi és Pest Megyei Áldozatsegítı  
Szolgálat 

Címe: 1116. Budapest, Hauszmann Alajos u. 1. 
Telefon: 06-1-371-8920, 06-1-371-8921 
Fehér Győrő Közhasznú Egyesület, mely az 
Európai Áldozatvédı Fórum Tagszervezete 
Címe: 1055. Budapest, Szent István krt. 1. 
Telefon: 06-1-472-11-61, 06-1-312-22-87 
A sértetti érdekképviselet mellett támogatást 
ad, segítséget nyújt  a bőncselekmények – 
fıleg szociális helyzetük miatt rászoruló – 
áldozatainak jogi, pszichikai, anyagi és egyéb 
formában. 
Bıvebb információk az Interneten, a Google 
keresıbe beírva a segélyszervezetek neveit. 
Nekem ez a Szolgálat már segített a bajban, 
ezért ajánlom minden Kedves Olvasó figyel-
mébe. 

Mezı Istvánné 

SEGÍTSÉG A BAJBAN 
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UTAZZON VELÜNK!  
Kihagyhatatlan ajánlatok!  

Spanyolország – Costa Brava „fıvárosa”, 
Lloret de Mar 

10 nap utazással /8nap-7 éjszaka/ 
 

komfortos autóbusz, szállodai elhelyezés,  
félpanzióval, Tápiószelei indulással-érkezéssel –  

2011. június 24-július 4-ig  

80500 Ft-tól – 89 900 Ft-ig/fı 
Az utazást idegenvezetı kísér, amely a fent jelzett árban 

benne van! 
Bıvebb információ a részletekrıl a 06 53 381-234 es tele-
fonszámon vagy a tápiószelei Mővelıdési Házban szemé-

lyesen vagy a 06 53 381-232 telefonszámon. 

KÖNYVELÉS 
 

Regisztrált mérlegképes könyvelı vállalja egyéni  
vállalkozók, Bt-k, Kft-k teljes körő  

könyvelését, magánszemélyek  
SZJA bevallásának készítését, reális áron 

 

UNIVERSAL DESIGN Kft. 
 

2766. TÁPIÓSZELE Nagy Lajos krt. 37/a 

Polonyi Katalin.  
Telefon 06/70 291-02-96, 06/70 632-76-89 

Felnıtt csapatunk részt vett a megyében rendezett 
Téli Terembajnokságon, ahol az NBII-ben játszó Ercsi 
csapatától csupán 1 góllal szenvedett vereséget és ezzel 
a 2. helyet szerezte meg. A tornán kiosztott egyéb díjak 
közül a Legjobb kapusnak járó kupát játékosunk,  

Pál István Zoltán - ismertebb nevén Jószág - vihette haza. 
A tornára a nevezés és az utazás költségeit a 

Tápiómetall Kft. állta, ezúton szeretnénk megköszönni 
ezt Ménesi Józsefnek. 

Köszönettel tartozunk a CG Electric Systems Hungary 

Zrt-nek a felnıtt csapat részére vásárolt melegítıért és 
két garnitúra mezért. A mezek és a melegítık feliratozá-
sát köszönjük Katona Krisztiánnak. Köszönjük továbbá 
a támogatást a Tápió-tech Bt-nek és Kasza Attilánénak. 

Márciussal kezdetét vette a bajnokság második for-
dulója. Felnıtt csapatunk jelenleg az 5. helyen áll 3 
ponttal elmaradva a 3. helytıl. Az ifjúsági csapatunk a 
4. helyen áll 4 ponttal elmaradva az 1. helytıl. A fiúk-
nak ezért nagy szüksége van a szurkolókra. A szelei 
mérkızések ideje: 
 
Március 12. /szombat/  
18:30 Tápiószele SE – Budakalászi MSE  /felnıtt/ 
 
Március 20. /vasárnap/  
15:00 Tápiószele SE – Veresegyház VSK  /ifjúsági/ 
17:00 Tápiószele SE – Veresegyház VSK  /felnıtt/ 
 
Március 26. /szombat/  
15:00 Tápiószele SE – Budakalászi SC II.  /ifjúsági/ 
17:00 Tápiószele SE – Budakalászi SC II.  /felnıtt/ 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Kiszel Zsófia 

Férfi kézilabda hírek 

 
“Lesz-e bárka, mely megtelik majd 

minden égi és földi fénnyel? 
Visszatérnek-e madarak 
Csırükben oxigénnel?” 

 

A FÖLD-NAPJA-ÁPRILIS 22  
 

ÖNKÉNTES MUNKA 
FÖLDÜNKÉRT! 

 
2011. ÁPRILIS 16-ÁN, szombaton 

 15 ÓRÁRA 

A SIMONFFY KÁLMÁN MŐVELİDÉSI HÁZ-
HOZ 

várjuk azokat, akik önkéntes munkába sze-

retnének részt venni. 
 

AZ ELMÚLT ÉVEKBEN HAGYOMÁNNYÁ VÁLT, HOGY A 
RÉGEN ELHÚNYT, ISMERT EMBEREK ELHANYAGOLT 

NYUGHELYÉT KITAKARÍTJUK. 
 

Szerszámokat aki tud hozzon magával! 

 
Simonffy Kálmán Mővelıdési Ház dolgozói 
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A XXI. század tizenegyedik évéhez érkeztünk. 
Isten segítségével a 20-ik klubévet nyitjuk. Szeret-

nénk ezt a legmagasabb szinten, szívvel, lélekkel ünne-
pelni. 

Az idısek és a fiatalok összefogásával már sok nehéz 
dolgot megoldottunk. Ezért tartjuk az iskolával fontos-
nak az élı kapcsolatot. Immár 13 éve szervezzük a felsı 
tagozatosoknak a „Harc a drog ellen!”, programot, or-
vos és rendırségi elıadókkal, ahol alkalmanként 45-50 
gyermek van, tanáraik kíséretében. Az ez évi alkalom 
február 21-én volt természetvédelmi elıadással össze-
kötve. 

Nagy munka vár ránk május 14-én a már hagyo-
mánnyá vált Nemzetközi Nyugdíjas Béketalálkozó ren-
dezésével. Nagy erıvel szervezzük, s most adunk hírt 
errıl, országos lapban és szórólapokon. 

A Magyar Kultúra Napját Szatmári Imréné Editke  
elıadásával ünnepeltük meg. Szívbıl köszönjük az elı-
adást. 

Új tagokkal bıvült klubunk. 
Január 31-én városunk Polgármestere jött klubunkba, 

tájékoztatott minket a város dolgairól, mindig számít 
javaslatainkra, észrevételeinkre, hogy közös gondolko-
dással jobb döntések szülessenek. 

Februárban részt vettünk a közmeghallgatáson, majd 
7-én Kis Sándorné vezetı gyógyszerész tartott egész-
ségügyi elıadást. Kósa Ferencné és Szabó Istvánné klu-
bunk vezetıségi tagjai Tápiószecsın voltak megbeszélé-

sen. 
Télőzı farsangi ünnepség volt 14-én, melyen vendé-

geink voltak a helyi klubok vezetıi is. A szomszéd tele-
pülések: Újszilvás 15 fıvel, Tápiószılıs 11 fıvel, 
Tápiószentmárton 5 fıvel képviselték társklubjainkat. 
Nagyon jó mősor, sok jelmezes és több busó is volt a 
rendezvényen. Finom vacsora, és hagyományokhoz 
méltón szalagos fánk, jó hangulat, mulatság jó zenére, 
melyet klubtársunk, Terék István szolgáltatott, melyet 
szívbıl köszönünk Neki, emelték a rendezvény színvo-
nalát. 

Köszönjük İszi József úrnak azt az önzetlen segítsé-
gét, támogatását, melyet a Béketalálkozók rendezésében 
adott. Két alkalommal a májusi esı zavarta meg a talál-
kozót és İ az éttermet, térítésmentesen, a rendelkezé-
sünkre bocsájtotta, hogy a rendezvényt megtarthassuk. 
Reméljük, hogy ebben az évben az idıjárás jobban a 
kegyeibe fogadja a rendezvényt! 

Szeretném kérni Tápiószele dolgozó lakosságát, hogy 
adója 1 %-ról, klubunk javára rendelkezzen: Borostyán 
Nyugdíjas Klub Egyesület, adószám: 18709429-1-13. 

Szívességüket elıre is köszönjük! 
Mindenkinek jó egészséget kíván a klub nevében: 

 
Juhász Mihályné 

elnök 

A Tápiószelei Borostyán Nyugdíjas Klub Egyesület tevékenységérıl 

Teltházas rendezvényt szerveztett a Tápiószelei 
Nemzeti Kör 2011. február 5-én szombaton.  
 
„A magyar vándorlás és honfoglalás” címő elıadást, 
Dr. Bíró András Zsolt, a KURULTAJ fıszervezıje, hu-
mánbiológus, antropológus tartotta. A rendezvényre a 
helyi érdeklıdık mellett sokan érkeztek a környékbeli 
településekrıl is, (Cegléd, Ceglédbercel, Tápióbicske, 
Nagykáta, Tápiószentmárton, Farmos stb.). Az elıadá-
son sok érdekes, új, a legújabb kutatásokat felsorakoz-
tató tudományos ismereteket kaptunk büszke elıdeink 
mindennapi életébıl, szokásaiból, a Honfoglalás elız-
ményeirıl, a magyarok „ıshazájának”, eredetének le-
hetséges helyszíneirıl. Vendégeink elégedetten távoz-
tak és kérték, hogy a legközelebbi elıadásunkról is 
értesítsük İket, mert hasonló jellegő elıadásokból, 
nagyon kevés van a környéken, így szívesen jönnének 
a többi rendezvényeinkre is. 
 
Március 14-én a farmosi úti temetıben rendet tettünk 
Danielisz János honvédezredes síremléke körül, március 
15-én gyertyagyújtással emlékeztünk a hısre, aki 1848 
novemberétıl a feldunai hadtest, majd a fısereg 
fıhadbiztosa volt, egészen a fegyverletételig. 
Az tiszteletadásról Basa László tanár úr is megemléke-
zik tanulmányában, melyet a 150 éve elhunyt Danielisz 
Jánosról ír. 
 
A mővelıdési házzal és az intézményben mőködı 

klubokkal, (Bizalom Klub, Erdélyi-Magyarok Klubja, 
Tápiószelei Színjátszó Társulat, Tápiómenti Motorosok 
Klubja) összefogva HAGYOMÁNYİRZİ CSALÁDI NAPOT 
rendezünk június 11-én, szombaton. A rendezvény 
programjairól a késıbbiekben részletesen tájékoztatjuk 
Tápiószele lakosságát, és egyúttal szeretettel várunk 
minden érdeklıdıt. 
 
A nyáron látogatást szervezünk az erdélyi Etéd tele-
pülésre. Szeretnénk folytatni a jól indult barátságot. Ott 
tartózkodásunk idején hathatós munkával segítséget 
szeretnénk nyújtani a helyi óvoda otthonossá tételé-
ben.  
Folyamatosan várjuk a játékokat, könyveket, ruhákat, 
amelyeket Önök nélkülözni tudnak, másoknak azon-
ban örömet szerezhetnek! Kérjük, csak olyan dolgokat 
hozzanak, amelyeket hasonló helyzetben Önök is elfo-
gadnának! Győjtıhely a mővelıdési ház.   
 
A Nemzeti Kör minden hónap 2. és 4. keddjén tartja 
összejöveteleit 19 órától a tápiószelei Simonffy Kálmán 
Mővelıdési Házban. Várjuk közénk, azokat, akik a 
nemzeti keresztény értékek mentén gondolkodnak, 
akiknek fontos a család, a haza, a magyarság történel-
me, kultúrája, akik szívesen ápolják a helyi és nemzeti 
hagyományokat, értékeket. 

 
Tápiószelei Nemzeti Kör 

A Tápiószelei Nemzeti Kör életébıl 
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Szolgáltatások 
Sebészeti és szülészeti beavatkozások 
Ultrahangos fogkı-eltávolítás 
Belgyógyászati gyógykezelések 
Ambuláns és kórházi betegellátás 
Kötelezı (veszettség) és egyéb védıoltások 
Állatgyógyszerek, tápok, gyógytápok 
Mikrochip beültetés, állatútlevél 
Diagnosztikai laborháttér 
  

Új szolgáltatás! 
Ultrahangos vizsgálatok 

Vemhességvizsgálat 
Belgyógyászati és szülészeti diagnosztika   

Tel/fax: 06 53/383 411 
Mobil: 06 30/ 517 57 33 

Tápiógyörgye Budai Nagy Antal út 18. 
www.tapioambulancia.hu 

  
Rendel: Dr. Crespo Carlos Enrique állatorvos 

Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!Kedves Gyerekek!    
    

HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZBA  
hívunk benneteket, ahol együtt készülhetünk az ünnepre! 

 

Megismerhetitek a Húsvét történetét. 

 

Készítünk nyuszi díszt, ablakdísz, tojást festhettek 

és még sok érdekes foglalkozás vár rátok. 
 
 

Aki  a  legszebb  locsolóverset  mondja  el ,   

csok i  tojást  kap! 
 

Gyertek el szüleitekkel, töltsetek egy kellemes vasárnap  
délutánt együtt! 

 
2011. április 17-én vasárnap, 15 órától  

a tápiószelei Simonffy Kálmán Mővelıdési Ház-
ban. 

 

Ollót és tojást 
hozzatok maga-

tokkal! 
 

Szeretettel 
várunk  

benneteket! 

 
 

Tisztelt Tápiószelei Lakosok! 
 
Terék József vagyok, tápiószelei származású ze-
nész, zenetanár, zeneszerzı. Habár már nem lakom 
Tápiószelén, még mindig tápiószeleinek vallom 
magam. A napokban abban a megtiszteltetésben 
volt részem, hogy a világ legnívósabb zeneszerzı 
versenyén, az International Songwriting 
Competition /ISC/ zeneszerzı világversenyen idén 
is bejutott egy saját szerzeményem a dönt?be több, 
mint 15000 zeneszámból, Instrumental kategóriá-
ban. Egyedül képviselem Magyarországot. Arra 
kérek mindenkit akinek van egy perce az az alábbi 
linkre kattintva rövid regisztráció után szavazzon 
zenémre, melynek címe: Terék József:Antré.  
A szám itt hallgatható meg,szavazni az alábbi link-
re kattintva lehet, mely után kap mindenki egy 
emailt, amit meg kell erısíteni: 

 
http://www.tapiokultura.hu/index.php?

option=com_content&view=article& ;id=1819:a-
vilagsztarok-szerint-is-&catid=42:hirek&Itemid=67 

 
Köszönöm, hogy szavazatukkal támogatnak, mely-
re naponta egyszer március 31-ig van lehetıség! 
 

Terék József 
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A költészet napja alkalmából 
 

a tápiószelei  
Simonffy Kálmán Mővelıdési Házban, 

 

2011. április 10-én, vasárnap  
17 órától 

bemutatásra kerül. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

belépıjegy: felnıtt -500 Ft 
gyermek - 350 Ft 

TALPMASSZÁZS 
 

Új szolgáltatással bıvült a jelenlegi 
pedikőr-manikőr tevékenység! Sze-
retettel várok minden régi és új ven-

déget. 
Julika 

Bejelentkezés:  
06/30 367-00-46 és 06/53 380-654 

BATYUSBÁL 
 

Kedves meghívót találtam a postaládámban. 
A városi mővelıdési ház, a Tápiószelei Színjátszó 
Kör és az Erdélyi-Magyarok klubja jelmezes, mókás 
farsangi mulatságra invitált Február 26-ra a mővelı-
dési házba. A zenés batyus bál belépıje csak egy 
tombola tárgy volt. E kedves meghívásnak nem le-
hetett ellenállni, barátainkkal elmentünk. 
Szívélyes fogadtatás, gazdagon megterített asztalok 
(magyaros disznótoros tálak, erdélyi étkek, italok és 
nem utolsó sorban az ilyenkor elmaradhatatlan 
ügyes férfikezek által készített finom farsangi fánk) 
várt bennünket. Ezután következett az igazi megle-
petés. A színjátszó kör fiataljai fergeteges, humoros 
jelenetekkel szórakoztatták a megjelenteket, komoly 
próbára téve nevetıizmainkat. 
Nagy sikert arattak az ötletes jelmezekben felvonult 
bálozók Az ezt követı tombolahúzás után a talpalá-
valót Terék Pista barátunk szolgáltatta. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a szerve-
zıknek ezért a felejthetetlen estéért. 
Érdemes volt elmenni. 
Köszönettel: 

egy hálás baráti társaság 

Tápiószelén a Katolikus Templom 
mellett, családi ház, melléképüle-
tekkel eladó. 

 
 
 

Érdeklıdni: 06 20 348 5403 

TÁNC 
 
Ovisok: 16:00-17:00 Nagyok: 17:00-18:00  

ZUMBÁZZ TE IS! 
 

A világon is nagy teret hódító Zumba fitness 
elhozta az alakformálás új módszerét. A 
Zumba egyesítve a latin ritmusokat könnyen 
tanulható lépésekkel, mozdulatokkal, páratla-
nul egyedülálló fitness programot hozott létre.  
Egy 60 perces zumba oktatás alkalmával kb. 
600 kalóriát égetsz el, miközben növeled az ál-
lóképességed, strapabíró képességed. A kore-
ográfiákba beépített zumba gyakorlatokkal, 
erısíted izmaidat és formálod alakod úgy, 
hogy nem is tudsz róla. 
 
MINDEN KEDVES ÉRDEKLİDİT SZERE-
TETTEL VÁROK AZ ELSİ ÓRÁMRA 
2011.02.22-ÉN 18:00 ÓRÁTÓL!! 
Helyszín: Mővelıdési ház  

Sándor Nóra 
30/536-8651 
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Tápiószele Város  
Önkormányzata  

nemzeti ünnepünk  
alkalmából  

kitüntetéseket  
adományozott.   

Minden kitüntetettnek  
kívánunk jó egészséget  
és további sikereket! 
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A környék leggazdagabb klubéletével rendelkezik 
Tápiószele városa. 
Köszönhetı mindez annak, hogy teret adunk minden 
érdeklıdési körnek, szervezıdésnek. Eddig is több klub 
jött létre a spontán jelentkezı igények alapján. 
Ezt az önkormányzat segíti, elsısorban lehetıséget ad 
az összejövetelek megtartására a mővelıdési házban, és 
némi anyagi támogatást is az évi költségvetésbıl. 
Van húsz éves és nulladik éves klubunk, egyesületünk 
is, létszámot tekintve 15 fıtıl 150 fıig. 
Most egy újabb igény jelentkezett! 
Városunk többnyire kertes házakból áll. Majdnem min-
denki örömmel gondozza a kertjét, tölti idejét saját 
munkájának gyümölcsei, és virágai között. 
Tudnak egymásról, csodálják egymás produktumait, 
ám elveszítik igazán nagy erejüket az elszigeteltségben. 
Egymás tapasztalatairól, sikereirıl, kudarcairól keveset 
tudnak. Pedig meg lehetne osztani ezeket, mások segít-
ségre, okulásra. 
Minderre a klubforma lenne a legalkalmasabb. 
Mindössze havi egy alkalom, nem sok, tanulni beszél-
getni, megosztani gondolatainkat a hasonlóan gondol-
kodók között, a nagy dologidıben, elsısorban estefelé. 
Azután, télen lehetne holt idıben, több alkalom is, hogy 
találkozzunk. 
Mindezt vallja Csömörrıl több éve ideköltözött lakótár-

sunk, aki mindezt felvetette. Csömörön, hatalmas sikere 
van a klubnak, és már több éves tapasztalata, és jó szer-
vezettsége. 
Ezért gondolta, hogy itt is érdemes lenne megpróbál-
kozni a szervezéssel. 
Ezért hívunk minden érdeklıdıt, jöjjön el április elsı 
csütörtökjén 7-én, 18 órakor a Simonffy Kálmán Mő-
velıdési Házba. Gondolkodjon, jó ötletekrıl, ossza meg 
másokkal tapasztalatait. 
Tervezünk például palánta csere-berét májusban, virág-
hagyma börzét júniusban, termésversenyt ısszel, tanul-
mányutat tájékoztatókra. Sorolhatnánk, de inkább majd 
közösen. 
Ez csak egy kis ízelítı, úgymond kedvcsináló, csalogató 
a kezdésre. 
Várjuk tehát minden hónap elsı csütörtökjén, bármikor 
bekapcsolódhat az új klub munkájába. 

Új klubot szervezünk: a Kertbarátok Klubját 
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LAPZÁRTA  
Felhívjuk az intézmények és a lakosság figyelmét, hogy lapunk 
továbbra is minden hónapban megjelenik. 
Ennek érdekében minden hónap harmadikán van a lapzárta, 
ezen idıpont után csak a következı hónapban áll módunkban 
cikket, és a hirdetéseket közölni. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Simonffy Kálmán Könyvtár és 
Mővelıdési Házban személyesen leadott, vagy a  
tszmuvhaz @freemail.hu e-mail címre küldött közlendıikért 
tudunk vállalni felelıséget.  
Kérjük, hogy az írásokat és a fényképeket külön állo-

mányban küldjék meg, mert a szövegbe ágyazott képek 
nyomdatechnikailag használhatatlanok!  

Kérdéseikre választ adunk személyesen, vagy a 06/53 381-232 
telefonszámon. 

szerkesztıség 

Köszönetnyilvánítás 
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak akik, 
drága gyermekem, jó férj, édesapa jó testvér 
Klabacsek János temetésén részt vettek, sírjára a 
kegyelet virágait helyezték. Köszönjük mindazok-
nak, akik bármily módon együttérzésüket fejezték ki 
a családnak.   

„Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, 
Fájdalmat az élık érzik! 

Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, 
Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. 

Számunkra Te soha nem leszel halott, 
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.” 

 
A gyászoló család 

Az ember eltemeti halottjait, sírjuk fölé keresztet ácsol, 
jelnek, hogy van valami, ami több, mint az élet.” 

Wass Albert 

Január hónapban elhunytak 
Barna István  élt: 78 évet 
Csontos István  élt: 72 évet 
Botka Istvánné /Virág Erzsébet/ élt: 74 évet 

 
Emléküket megırizzük! 

„ A gyerekem az életemnek mása, 
ı én vagyok, de mégis İ maga. „ 

 
 
Február hónapban születtek 

Bata Boglárka Marjai Barbara és 
 Bata József leánya 
 
Rafael Ferenc Németh Olga és 
 Rafael Ferenc fia 
 
Porcsalmi Réka Molnár Margit és 
 Porcsalmi Dániel leánya 
 

Hosszú életet és nagyon sok boldogságot kívánunk az  
újszülötteknek és szüleiknek egyaránt! Önkormányzat intézményei: 

Polgármesteri Hivatal –  
központi telefonszám:  
53/580-030 
polgármester – 53/580-031 
jegyzı – 53/580-032 
mőszaki, kereskedelmi, szabály-
sértési ügyek – aljegyzı – 
53/580-034 
gazdálkodási csoport –  
53/580-035, 
adóigazgatási ügyintézık – 
53/580-030 
népesség nyilvántartás, gyám-
ügyi, közgyógyellátási ügyek – 
53/580-038 
igazgatási ügyek, anyakönyvve-
zetıi szociális ellátások – 
53/580-039 
átmenti segély – 53/580-036 
Gondnokság – ivóvíz ellátással 
kapcsolatban: 53/580-033 
egyéb ügyek: 53/381-121 
Blaskovich János Általános 
Iskola – Széchenyi út 20.: 
53/581-003 
Tápiószele Székhelyő Közös 
Fenntartású Családsegítı és 
Gyermekjóléti Szolgálat: 
53/380-028 

Könyvtár – 53/581-003 
Simonffy Kálmán Mővelıdési 
Ház – 53/381-232 
Csicserke Óvoda: 53/380-060 
 
Védınıi szolgálat –  
53/380-858 
Házi orvosi szolgáltatók: 
dr. Pap Gábor –  
53/380-050, 
dr. Radics Ilona –  
53/380-079, 
dr. Szénási Szilvia –  
53/380-154 
Gyermekorvos: 53/380-029 
Fogászat: 53/581-059 
Sürgısségi ellátás:  
8:00-16:00 óráig 
06-20-9542-700 
Ügyelet  
(16.00-08.00 óráig):  
29/440-074 
Tápiószelei Rendırırs – 
53/380-007 
Közvilágítási hibabejelentés  
telefonszáma:  
06-40-200-817 
e-mail: 
ugyfelszolgalat@kozvil.hu 
fax: 93/537-549 

Közérdekő telefonszámok: 

A Könyvtár nyitvatartási rendje:  
Hétfı:   Szünnap 
Kedd:   8 – 17  
Szerda:  8 – 17  
Csütörtök:  8 – 17  
Péntek:  13 – 18  
Szombat:  8 – 12  

 Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Róthné 
Franek Ibolya Mária gyászszertartásán megjelen-
tek, virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkat enyhí-
tették.     A gyászoló család. 

İszinte szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik özv. Nagy Miklósné sz. Czétényi Mária temeté-
sén részt vettek, sírjára a megemlékezés koszorúit, 
csokrait helyezték el. 

dr. Balogh család 

Tápiószelén a Deák Ferenc út 15. szám alatti  
ingatlan eladó! 

Érdeklıdni lehet:06/53 378-503 






