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KRÓNIKA 
A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 

A karácsonyi ünnepek csendesen zajlottak települé-
sünkön. A művelődési házban szinte egész december-
ben civilszervezetek, egyesületek ünnepeltek közösen. 
Idén is nagyon sokan jöttek el a 70 éven felüli egyedül-
állók karácsonyi ünnepségére. (Ezúton is szeretném 
megköszönni a vállalkozások támogatását, a szervezők 
munkáját!) 

December 20-án tartotta a Képviselő-testület múlt évi 
utolsó ülését. Ennek napirendjén szerepelt döntés a 
Simonffy Kálmán Könyvtár és Művelődési Ház vezetői 
állására kiírt pályázatról. Két pályázó közül az egyik 
nem felelt meg a kiírási feltételeknek, a másik (Urbán 
Mária korábbi művelődési ház vezető) a kiírási feltéte-
leknek megfelelt, de a Képviselő-testületben a szüksé-
ges többségi szavazatot nem kapta meg. Így 2012. janu-
ár 1-jétől nincs kinevezett intézményvezető a Simonffy 
Kálmán Könyvtár és Művelődési Ház élén. A Testület 3 
hónap időtartamra megbízta Faragó Sándort az intéz-
mény vezetésével. A Képviselő-testületnek 90 napja 
van, hogy döntsön új pályázat kiírásáról vagy az intéz-

mény további sorsáról. 
2012. január 1-jét településünk több pontján, a gazda-

sági válságot meghazudtoló tűzijátékokkal köszöntöt-
ték. 

Január 4-én Kulturális Bizottsági ülés keretében meg-
tárgyalásra került a 2012. évi Blaskovich-napok prog-
ramja, melynek keretében kerül megünneplésre az idén 
60 éves múzeum. 

Önkormányzatunk pénzügyi helyzete az év forduló-
ján a következő volt: 

Lekötött betétben 55 millió Ft 
Folyószámlákon 24 millió Ft 
A Hivatal felújításával kapcsolatban február hónap-

ban esedékes számlák: 38,5 millió Ft. 5-6 hónapon belül 
várható a pályázati rész 29 millió Ft visszatérülése.  

A 100 MFt-os rulirozós hitelkeretünkből 0 Ft került 
felhasználásra. 

Hiteleink és számláink rendezettek voltak 2011-ben. 

Kovács Ferenc 
polgármester 

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 
Húsz éve szolgálja ezen a néven a helyi újság 
Tápiószele lakosságát. 
Az utolsó számát tartja a Tisztelt Olvasó a kezében. 
No, nem kell megijedni ezután is lesz hivatalos sajtója 
Tápiószelének, csak más néven kerül kiadásra és be-
jegyzésre. Miért kényszerülünk erre a változtatásra? 
Szeretnénk a kedvezményes adózású (5 %-os) kategó-
riába kerülni, de ehhez teljesíthetetlen feltételt szabott 
az Országos Széchényi Könyvtár (a magyar sajtóter-
mékek őrzője). Mint megtudtuk tőlük, 1991-ben lett 
bejegyezve az Önkormányzati Híradó, és csak 1992-ig 
találhatók meg az un. köteles példányok (6-6 db) a 
Könyvtárban. Amennyiben, az azóta megjelent összes 
újságból 6-6 db-ot beküldünk nekik, akkor kaphatunk 
engedélyt kedvezményes adózásra. Ezt teljesíteni le-
hetetlen, ezért új néven (kis változtatással) fogjuk 
megjelentetni következő lapunkat. Új főszerkesztővel 
(Az eddigi lemondott. Ezúton is köszönjük több éves 
munkáját!), új szerkesztő bizottsággal jövő hónapban 
indítjuk Tápiószele nem csak nevében új önkormány-
zati tájékoztatóját. 

Kovács Ferenc 
polgármester 

2012. január 28-án szombaton 10-től 12 óráig nyílt na-
pot tartunk a Hivatalban. Mindenki megtekintheti a 
felújított, akadálymentesített hivatalt. Jöjjenek, tekint-
sék meg!          Kovács Ferenc 

polgármester 

NYÍLT NAP 

,,Minden szívből szóló karácsonyi énekben, 
A kandalló ropogásában és melegében, 

Az ünnepi ebéd közben, 
A beszélgetésben és nevetésben, 

Minden képeslapban amit egy barát, vagy a család küldött, 
Minden, amit ebből meghallunk, 

És ami elgondolkodtat bennünket, 

az maga a szeretet” 
 

Ez lehetne a mottója, az idősek részére megrendezésre 
került karácsonyi ünnepnek. Ebben a nehézségekkel 
terhelt, embertelen világban szeretetet adni, a legna-
gyobb dolog. 
Köszönöm azoknak, akik most is segítettek és 12 év 
óta segítik megvalósítani ezt a megható és szeretett 
teljes ünnepi alkalmat. Köszönöm az időseknek, hogy 
évről évre eljönnek és megtisztelik a rendezvényt, eb-
ben az évben 147 –en vettek részt. Őket ünnepi műsor 
keretében személyesen tudtuk megajándékozni, a be-
tegséggel küszködőknek pedig eljutattuk az ajándé-
kot. 
A körültekintő munka ellenére előfordul, hogy valaki 
nem kap meghívót, vagy nem jut el hozzá a csomag, 
kérem őket, hogy ne haragudjanak, hanem üzenjenek 
vagy telefonáljanak, hiszen nem szándékosságról van 
szó, annak örülünk, ha mindenkihez eljut ajándékunk. 
Ezúton kívánok egészségben gazdag, boldog újévet 
Önöknek! 

Urbán Mária 

KÖSZÖNET  
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MIT HOZ 2012? 
Jóslatokba nem szeretnék bocsátkoz-

ni, ezt nap, mint nap hallhatjuk a bulvár 
média csatornáin, ehelyett vegyük szám-
ba a tényeket. 

Azt elhihetjük, hogy nagyon nehéz 
esztendő lesz a 2012-es év. 

Hazánkban január 1-jével szinte min-
den törvény megváltozott. Rohamlép-
tekkel, de elfogadták a sarkalatos törvé-
nyeket is. Nagy feladat hárul az önkor-
mányzatokra, így Tápiószelére is, hogy 
ezen törvények szellemében irányítsuk 
településünket. A törvények többségé-
hez az elkövetkező hónapokban szület-
nek meg a végrehajtási utasítások, ezek 
határozzák meg a tényleges tennivaló-
kat. 

Néhány törvény nagyon kedvezőtle-
nül érinti városunkat. Az általános isko-
lák államosításával én személy szerint 
nem értek egyet. 22 éve saját magunk 
alakíthattuk az oktatás kereteit, 
Tápiószele Önkormányzata finanszí-
rozta a plusz testnevelést, matematikát, 
informatikát, a bontott nyelvórákat, a 
tehetséggondozási és felzárkóztatási 
órák egy részét. Ezek a központosítással 
megszűnnek. Nem látszik még mi lesz a 
jó az új rendszerben. 

A szociális ügyek központosítása, 
átalakítása szintén kedvezőtlenül érint 
több száz tápiószelei családot. Most ami-
kor a munkanélküliség a Tápió-vidék 

legsúlyosabb problémája, ehhez társul 
egy fokozott szociális kiszolgáltatottság. 

Az önkormányzatok lehetőségeit csak 
az adókivetés területén növelték, de ez a 
döntés igen álságos, hiszen jelenleg a 
központi adók megfizetése is hatalmas 
teher az emberekre, újabb helyi adókat 
nem bírna el a lakosság. (Tápiószelén 
2012-ben nem emelkednek az adók, így 
döntött a Képviselő-testület.) A költség-
vetés kialakításának kereteiről január 
végéig értesítik az önkormányzatokat, 
így erről is csak később fogunk megtud-
ni biztosat. Nem lesz könnyű feladat 
települési költségvetést alkotni. 

Mit szeretnénk 2012-től? 
Szeretnénk, ha országunk kikerülne 

ebből az egyre mélyülő gazdasági és 
morális válságból. Szeretnénk, ha elke-
rülnénk az államcsőd beláthatatlan kö-
vetkezményeit. 

Szeretnénk, ha az embereknek nem 
segélyből, hanem munkából kellene 
(lehetne) megélni! 

Folynak tárgyalások munkahelyte-
remtésről, munkahelybővítésről telepü-
lésünkön, de a megvalósuláshoz stabi-
labb politikai helyzet és akarat szüksé-
ges. 

Mi várható 2012-ben Tápiószelén? 
Leghamarabb a Polgármesteri Hivatal 

komplex akadálymentesítése kerül befe-
jezésre. 

Két nagyléptékű (100 millió Ft körüli) 
pályázatot nyújtottunk be, egyik az in-
tézményeink áramfogyasztásának nap-
energiával történő kiváltására, a másik 
az ivóvíz tisztítására vonatkozó tisztító 
és a káros anyagok kivonására szolgáló 
berendezés beszerzésére. 

Szeretnénk végre dűlőre jutni a 
gyógyszertárat építő céggel a megnyitás-
ról. (2011-ben az építtető többször átala-
kult, illetve beolvadt egy ezernél több 
patikát működtető cégbe. Reméljük, to-
vábbi változások nem lesznek sem a 
patikatörvényben, sem a cég életében.) 

Szeretnénk kialakítani és engedé-
lyeztetni a vásártéren egy építési törme-
lék lerakó udvart. 

Szeretnénk, ha Tápiószelén minél 
kisebb kellemetlenséggel kezdődne meg 
és folyna a szennyvízcsatorna építési 
beruházás. Komoly anyagi terhet ró a 
lakosságra az önrész kifizetése, emellé 
társul egy komoly közlekedési káosz. 
Szükség lesz a toleranciánkra, tűrőké-
pességünkre. 

Mindezekhez szükségünk lesz a Jó 
Isten segítségére! 

Kívánom a tápiószelei családoknak, 
hogy 2012-es terveik, vágyaik váljanak 
valóra! 

Kovács Ferenc 
polgármester 

A települési önkormányzat ,,Tápiószele díszpolgára”, 
„Tápiószeléért Emlékérem”, „Verőczey Márton” díj és 
„Tápiószeléért emléklap” elnevezéssel alapított díjat. Minden 
tápiószelei lakos, az egyes díjak adományozására javaslatételi 
lehetőség illeti meg. 

A díjak nemzeti ünnepünk (március 15-e), az 1848-1849-es 
forradalom és szabadságharc kezdetének alkalmából rende-
zett települési ünnepség keretében adjuk át. 

Javaslatokat 2012. január 25-ig várjuk ! Kérjük, hogy javas-
latát röviden indokolja meg.  

Köszönjük! 
Kovács Ferenc polgármester 

 
 

TÁPIÓSZELE DÍSZPOLGÁRA 
Tápiószele Képviselő-testülete „Tápiószele Díszpolgára” 

kitüntető címmel ismeri el azon személy érdemét, aki 
Tápiószele fejlődéséért kiemelkedően tevékenykedett, jó hírét 
keltve, jelentős eredményt hozó tevékenységével, életművével 
általános elismerést szerzett a településen, település határain 
túl, életében maradandó értéket teremtő munkája és példamu-
tató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll. 

Tápiószele Díszpolgára viselheti a díszpolgári címet, vala-
mint élvezheti azokat a kiváltságokat, amelyek rendelet sze-
rint a díszpolgárt megilleti. 

TÁPIÓSZELÉÉRT EMLÉKÉREM 
Azon személynek, közösségnek, aki vagy amely a társadal-

mi, szociális, kulturális, gazdasági élet bármely területén tar-
tósan kiemelkedő munkát végzett és ennek révén a település 
értékeit növelő eredményt ért el elismerésére alapított díj. 

 

VERŐCZEY MÁRTON DÍJ 
Tápiószele közoktatásában kiemelkedő érdemeket szerzett 

személyek elismerésére alapított díj. 
„Verőczei Márton” díj adományozható annak a Tápiószelén leg-

alább negyed évszázadon keresztül pedagógus munkakört ellátó sze-
mélynek, aki pedagógiai munkájával vagy egész életművével általá-
nos elismerést szerzett, amely hozzájárul a település hírnevének 
öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köz-
tiszteletben áll. 

 

TÁPIÓSZELÉÉRT EMLÉKLAP 
Az Önkormányzat által alapított intézmények működésé-

ben, a település érdekében végzett kiemelkedő és tiszteletre 
méltó munkát, tevékenységet végző személyek, példaértékű 
és elismerést érdemlő cselekedetek elismerésére alapított díj. 

 
VÁRJUK A JAVASOLT SZEMÉLYEK NEVÉT, CÍMÉT 

ÉS A JAVASLAT RÖVID INDOKLÁSÁT. 

JAVASLATTÉTEL TELEPÜLÉSI DÍJAK ADOMÁNYOZÁSÁRA 
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Örömmel tapasztalom, hogy városunk több fóru-
mán kifejezik a legidősebb emberek iránti tiszteletet. 
Nem túl sokan vannak, akik 90 évnél magasabb életkor-
nak örvendhetnek Tápiószele lakói között. Tanulságos 
volna mindegyikük életútját megismerni az Önkor-
mányzati Híradó segítségével. 

Írásom nem minősíthető pályázatnak valamilyen 
„leg” címre, mindössze egy ebben a hónapban 92. élet-
évét betöltő egyszerű asszony, hét gyermeket felnevelő 
édesanya portréját szeretném felvázolni. 

Özv. Szatmári Jánosné, született Maczó Anna 1920. 
január 22-én látta meg a napvilágot Tápiószelén – mint 
minden ismert felmenője is. Ha valamiben különleges, 
akkor abban, hogy szinte minden ünnepi és hétköznapi 
alkalomra idézni tud emlékezetből elemi iskolás korá-
ban, később gyermekeivel együtt megtanult verseket, 
sőt maga is ír. Újév napján ezzel köszöntötte látogatóit: 

 

Eldöcögött már az óév szekere, 
Ez a szekér sok-sok gonddal volt tele. 
Pusztuljon hát nyikorogva, zörögve, 
Búját-baját feledjük el örökre! 
Ezt kívánom az új évnek hajnalán: 
Ez az új év legyen boldog és vidám! 
Asztalunkon mindig legyen friss kenyér, 
Jó anyánknak mosoly legyen két szemén! 
A Jóisten, kit áldunk és imádunk, 
Áldja meg a két kezével családunk!   

 
Annuska néni magas kora és súlyosan korlátozott 

mozgása ellenére irigylésre méltó életörömmel féltve 
őrzi önállóságát. Nagyon szerény körülmények között, 
hihetetlen küzdeni tudással nevelte négy gyermekét 
diplomássá, hármat pedig középfokú szakirányú vég-
zettséghez segítette. A családjára jellemző életvitelnek 
és értékrendnek köszönhetően köztiszteletnek örvend. 
Az ötvenes-hatvanas években a szó legszorosabb értel-
mében éjt nappallá téve fáradhatatlanul dolgozott, hogy 
a családfő munkabérét kiegészítve biztosítsa a népes 
család megélhetését. 

Maradt ideje nemcsak saját gyermekeit, hanem azok 
pajtásait is segíteni abban, hogy megfeleljenek az iskola 
által támasztott elvárásoknak. Iskolától búcsúzó beszé-
dek születtek gondolataiból, szépen formált szálkás írá-
sával.  

Gyermekeit tanítóik, tanáraik feltétlen tiszteletére 
nevelte. Tizennégy unokájára is átörökítette a szorga-
lommal megszerzett tudás és a családot összetartó ön-
zetlen szeretet értékét. Része van abban, hogy hét peda-
gógus – köztük két középiskolai tanár, egy zeneművész, 

egy főiskolai docens – egy orvos és egy bankfiók-
igazgató büszke nagymamájának mondhatja magát. 

Huszonegy dédunokája az ország különböző részei-
ből gyakran felkeresi, hogy szeretetének és derűjének 
közelében melegedjék.  

Igaz, hogy a magas életkor nem érdem, hanem álla-
pot, de a kapott talentumok kamatoztatása a családtag-
ok és embertársak javára, amely tartalmat és célt ad az 
életnek, különös tiszteletet érdemel.  

Rangok és címek nélkül is nagyon gazdag, példát 
adó életút Szatmári Jánosnéé.  

Ne vegye tőlem rossz néven senki, hogy gondolata-
im nyilvánosság elé tárásával tisztelgek gyermekeim 
nagymamája, unokáim dédije előtt 92. születésnapja 
alkalmából.  

A Jóisten tartsa meg egészségben, és adjon Neki 
még sok örömet! 

 
Szatmári Imréné 

SZÜLETÉSNAPRA 

Nagy szeretettel hívjuk meg Önt 
a Simonffy Kálmán Művelődési Házba 

2012. január 22-én 15 órára 

a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából 

Jancsovicsné Bakosi Mária 
KASTÁR Alkotói Díjas 
tápiószelei festőművész 

munkáiból rendezett 

„Szép magyar tájak” 
című kiállításának megnyitójára. 

A kiállítást megnyitja: 

Basa László 
kistérségi helytörténész 
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A Tápió-mente másodikként várossá 
avatott települése, Tápiószele történelme 
sok tekintetben különbözött a ma 21 
községet egy régióba soroló Tápió-vidék 
krónikájától. Tápió-szelét a virágzó kö-
zépkort követően a török uralom után 
1690-ben az elhagyott helyek között tar-
tották számon. A betelepítés során új 
földesurainak nagy része Hont és Nóg-
rád vármegyéből érkezett. A szelei kis-és 
középbirtokosok különösen a XIX. szá-
zadban játszottak jelentős szerepet a 
megyei közigazgatásban. Néhány tanult 
megyei tisztviselő az országos történe-
lem formálójává, munkássága a nemzeti 
história részévé is tudott válni: gondol-
junk mindenekelőtt Dubraviczky Simon-
ra, Rákóczy Jánosra. Az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc idején –előtte és 
utána- a faluban az eseményeknek a 
maguk területén meghatározó személyi-
ségei laktak: Flór Ferenc, Danielisz Já-
nos, Rákóczy János. (Flór Ferenc, 
Danielisz János emléke: 200 éve született 
Flór Ferenc, a „legmagyarabb magyar 
orvos”   A történelem második vonalá-
ban (Danielisz János) ) A „nagyok” mel-
lett olyan tiszteletreméltó helytállásról is 
tudunk, mint pl. a Geszner-család példá-
ja. 

A felvidéki Rákóczy-család gyökereit 
egyes források szerint a Hont-Pázmány 
nemzetségig, más dokumentumok a 14. 
századig vezetik vissza. A fejedelmeket 
adó Rákóczi családtól az „y” különböz-
tette meg, valamint az a szokás, hogy a 
család kerülte a „Ferenc” és a „György” 
keresztnevek felvételét. A nemesi család 
leszármazói Zólyom, Hont, Nógrád és 

Pest megyében szereztek birtokot. Címe-
rükben kék mezőben függőlegesen álló 
rák látható. (Állítólag a család nevére 
utalva. ) Jobbról hatágú arany csillag, 
balról a növő hold által kísérve. A tetején 
levő sisakdísz: turbánon egy páncélos 
kar cölöpösen, görbe karddal. A takaró 
kék-vörös színű. Hogyan kerültek a 
Rákóczyak Tápiószelére ? 

Rákóczy Sándor, Bars és Zólyom me-
gye táblabírája az 1780-as évek elején 
egy tápiószelei birtokos lányát, Vághy 
Annát vette feleségül. Négy fiuk szüle-
tett: Dániel (1782-1783), György ( 1785- 
?), Antal ( 1787- ?). Endre (1791- 1842). 
Az alig egy éves korában meghalt Dániel 
után valójában György lett a „rangidős” 
a testvérek közül. György felesége a csa-
lád katolikus ágából való Rákóczy Klára 
lett, aki négy gyermeket szült férjének. 

Az elsőszülött János születési évét 
1821-re valószínűsítjük, pontos dátum-
mal nem rendelkezünk. Annak ellenére, 
hogy a későbbiek során a megyei köz-
életben és az országos nagypolitikában, 
a történelmi eseményekben fontos szere-
pet töltött be, arcképét nem ismerjük. 
(Amikor 1849-ben fejére vérdíjat tűztek 
ki, ez az „arctalanság” talán jól jöhe-
tett…) Életrajza minden feldolgozásban 
azzal kezdődik, hogy ügyvédi diplomát 
szerzett, s Pest vármegye aljegyzője lett. 

Érdeklődésére, szimpátiájára jellemző 
epizód: egyike volt Petőfi első támogató-
inak. 1841-ben jött létre egy olyan, anya-
gi áldozatokat is felvállaló kör, mely a 
költő első verseskötetének a kiadását 
segítette. Fáy András, Vörösmarty Mi-
hály, Szigligeti Ede, Lendvay Márton és 

a többiek között megőrizték a dokumen-
tumok Rákóczy János megyei aljegyző 
nevét is. Végül segítségükkel 1844-ben 
látott napvilágot Petőfi első kötete, ben-
ne 109 verssel. 

Pest vezérvármegye közgyűlésében a 
reformkor idején a Tápió-mentéről szár-
mazó politikusok –Szentkirályi Móric, 
Dubraviczky Simon, Battha Sámuel- 
fontos szerepet játszottak. Rákóczy Já-
nos, mint megyei hivatalnok közelről 
figyelhette az események alakulását, s 
tanúja lehetett Kossuth 1847-es megyei 
követté választásának is. Mint a politika 
iránt érdeklődő személy átlagon felüli 
tájékozottsággal, kapcsolatokkal és hatá-
rozott állásfoglalással rendelkezett. Első-
sorban ez, valamint felesége révén kelet-
kezett rokoni kapcsolata lehet a magya-
rázata annak, hogy Kossuth pénzügymi-
niszterré való kinevezése után rá gon-
dolt a fontos bizalmi állás betöltésénél. 

 Rákóczy János utolsó éveit a Hont 
megyei Rákóczon töltötte, ahol 1878. 
március 8-án érte a halál. 

A család síremléke az evangélikus 
temetőben a parkoló építése során sem-
misült meg, a sírkövet sem őrizték meg. 
Még áll Szelén a Rákóczi-lak –később 
egy ügyvéd tulajdona, majd szülőotthon, 
bölcsőde, jelenleg rendőrőrs- a Rákóczi 
és a Vörösmarty út sarkán. Tápiószelén 
sem emléktábla, sem utcanév nem őrzi a 
nagy idők tanújának, Kossuth titkárának 
az emlékét. 

Basa László 
A teljes cikk megjelent a 

tapiokultura.hu online újságban 2011. 
december 8-án. 

TALLÓZÓ: RÁKÓCZY JÁNOS KOSSUTH LAJOS TITKÁRA VOLT 
190 ÉVE, 1821-BEN SZÜLETETT TÁPIÓSZELÉN RÁKÓCZY JÁNOS 

Megváltozott!  
A fogorvosi rendelő 2012. január 1-jétől a következő számon érhető el: 06/70 259-30-60 

 Szanda Edina az év embere 
lett… 

Decemberben hallottam a hírt, hogy Város-
unkban az Oncsán az Alkotmány úton élő, 
fiatal leány micsoda elismerést kapott. 
 
Igen, én lettem a 2011-es év dolgozója a 
munk ahel yemen,  a  Conti nentá l 
Automotive Hungary Kft-nél Rákoske-
resztúron. A cégnél kb 1750-en dolgo-
zunk, és 10 ember kapott ilyen díjat. 
Bejáró vagy, mennyit utazol naponta? 

Igen, bejárok nap, mint nap Budapestre, 5:15-ös vonattal in-
dulok, és fél 6-ra érek haza. 
 
Hányadik munkahelyed a mostani? 
Ez a második munkahelyem, korábban a Clarion-ban dolgoz-
tam Nagykátán, ahol szakmai tapasztalatot szereztem az 
elektronikai gyártásban! Jelenleg anyagkönyvelőként dolgo-

zom, közel 2500db alapanyag és több száz autóipari termék 
készletének rendben tartása tartozik a munkakörömbe. 
 
Jut-e idő a magánéletedre, szórakozásra, esetleg valamilyen kedvte-
lésre? 
Az a véleményem, hogy arra van időnk, amire szakítunk. 
Szóval a barátaim fontosak nekem annyira, hogy mindig 
számíthatnak rám! Imádok olvasni, jelenleg Paulo Coelho 
történeteit fedezem fel! Szeretek kézműveskedni. 
 
Nem költöztél el városunkból, mit jelent Neked Tápiószele? 
Jelenleg itt élek az anyukámmal és a testvéremmel, de a 
munkám miatt sokszor előfordul, hogy Budapesten vagyok a 
páromnál. 
 
Mik a további terveid, tudom, hogy most angolt tanulsz? 
Nagyon élvezem az angol tanulást, későbbi terveimben is 
szerepet kap. Illetve idén szeretnék jogosítványt is szerezni. 
 
Kívánok az új évben is hasonló, vagy még nagyobb sikereket! 

Közöttünk él… 
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MÚZEUMI HELYZETKÉP 
A Pest Megyei Múzeumok Igaz-

gatósága (PMMI) utasítása alapján a 
Blaskovich Múzeum 2011. december 
1-től 2012. február 28-ig zárva van, 
de a munkatársak dolgoznak. Töb-
ben kérdezték mi ennek az oka, ezért 
az év elején egy kisebb helyzetképet 
adok az intézmény elmúlt évéről. 

A PMMI működtetése alá tartozó, 
a tápiószeleinél sokkal nagyobb in-
tézményeket, korábbi tájmúzeumo-
kat (aszódi, nagykörősi) 2011-ben 
kiállítóhellyé minősítettek vissza, 6-8 
szakalkalmazottból  2 fő maradt, így 
ezek sokkal rövidebb nyitva tartással 
működnek, már november 1-től zár-
va vannak. 2007 óta a PMMI intéz-
ményei közül csak a zebegényi és 
tápiószelei múzeumnál maradtak 
közalkalmazotti viszonyban a terem-
őrök, a többinél külsős vállalkozó 
vagyonőrei látják el ezt a feladatot, 
így a PMMI a 3 hónapos zárva tar-
tással jelentős munkabért és rezsi 
költséget takarít meg. Pest megye 
önkormányzata által fenntartott in-
tézmények között a PMMI-nél 2011 
nagyon nehéz év volt. Már március-
ban a túléléshez szükséges kitartást 
kért a megyei múzeumigazgató, mi-

vel szinte csak virtuális költségveté-
se volt a megyei múzeumnak. Ha 
néha késve is, de megkaptuk a fize-
tésünket, de a rezsi finanszírozása 
már nagyon nagy gondot okozott. A 
tápiószelei múzeumnál is többször 
ki akarták kapcsolni a villanyt (a 
vízdíjjal is sokáig tartoztak), az év-
ben egyszer kaptunk 20 000 Ft-ot 
tisztítószerre, de pl. irodaszert, pos-
tabélyeget egy darabot sem, de a 
hivatali célra történő vonat, autó 
használat is saját költségre ment (pl. 
viseletek, kiállítási anyagok szállítá-
sa, gyűjtőút).  Szerencsére a 
tápiószelei múzeum visszaminősítés 
nélkül túlélte az elmúlt évet! 

 A nehézségek ellenére a ked-
ves múzeumlátogató 2011-ben is 
számos rendezvényen vehetett részt: 
Tóth István fotókiállítása, Blaskovich 
napok (népviseleti kiállítás, orgona-
hangverseny), múzeumok éjszakája, 
történeti játszóház, múzeumok őszi 
fesztiválja, nagy rajzolás). A progra-
mok sorából a nagy rajzolást tudtuk 
a PMMI-n keresztül NKA pályázat-
ból finanszírozni, a többi rendez-
vény a Blaskovich Múzeum Baráti 
Köre szerepvállalásával valósult 

meg. A közhasznú egyesület finan-
szírozta a Blaskovich napok kiállítá-
sának és programjainak, a múzeu-
mok éjszakájának igen jelentős költ-
ségét, valamint a Blaskovich pályá-
zat fő és különdíját. No, nem az 1200 
Ft-os egyesületi tagdíj fedezte ezt. 
Szerencsére kaptunk támogatást a 
Liszt emlékév programjaira, de az 
NCA, Tápiószele önkormányzata, és 
néhány, kultúra iránt elkötelezett 
cég, vállalkozás is szponzorálta az 
egyesületen keresztül a múzeumi 
programokat. 

  A tápiószelei múzeum műkö-
dési és személyi erőforrások tekinte-
tében nagyon nehéz évet zárt, de 
tervekkel tele kezdi az 2012-es évet, 
mivel sokféle rendezvénnyel, prog-
rammal szeretnénk megemlékezni a 
múzeum megalapításának 60. évfor-
dulójára. Kérjük a tápiószelei lakoso-
kat, hogy részvételükkel 2012-ben is 
támogassák a Blaskovich Múzeu-
mot, ahol a megszokott tisztasággal, 
vendégbarátsággal várjuk önöket. 

 
Gócsáné Móró Csilla 

múzeumigazgató 

FELHÍVÁS 
 
A múzeumbaráti kör azzal a kéréssel fordul az adózókhoz, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-val támogassák közhasznú 
szervezetünket. Ezek a támogatások jelentik azt az anyagi bázist, amely révén pályázatokon további támogatásokat szerezhe-
tünk. Kérjük, hogy a RENDELKEZŐ NYILATKOZATRA AZ ALÁBBIAKAT ÍRJA: 

Kedvezményezett neve: BLASKOVICH MÚZEUM BARÁTI KÖRE 
ADÓSZÁMA: 19176482-1-13 

Kérjük, mindenképpen rendelkezzen adójának 1 %-ával, ne hagyja az államnak meg! Munkahelyén az adónyilatkozatokkal 
együtt jelezze ezt a szándékát! Az egyházak támogatása nem zárja ki a civileket, mert 1+1%-ról lehet rendelkezni. Sokan gon-
dolják úgy, hogy az a kicsi adóösszeg nem jelent semmit. Nem így van! Egyesületünknek a fejenkénti 1-2-3 ezer forintok na-
gyon fontosak, mert ebből adódik össze az évi néhány százezer forintos felajánlás. Az ez évi felajánlást BLASKOVICH FIVÉ-
REK ÉLETNAGYSÁGÚ KERTI SZOBRÁNAK készítésére kívánjuk fordítani.  
Kérjük, személyi jövedelemadója 1 %-ával segítse elő a szobor megvalósulását. Köszönjük felajánlását. 

Terék Mihály elnök    Gócsáné Móró Csilla titkár 

Kedves Támogatóink! 
Kérjük, hogy a felajánlott  

adójuk 1%-ával támogassák 
óvodás gyermekeinket! 
Micimackó Alapítvány 

1 8 6 7 1 8 2 2 9 - 1 - 1 3  
250 óvodás gyermek nevében  

a Micimackó Alapitvány kuratóriuma 

Az „Építsünk Iskolát” Alapítvány kuratóriuma kéri, hogy 
adója 1 %-ával járuljon hozzá a tápiószelei gyermekek jól bevált 
közösségformáló programjainak megvalósításához, értékőrző 
hagyományainak ápolásához (pl. egészségvédelmi nap, Föld nap-
ja, Damjanich-hét, tanulmányi kirándulások, ajándék könyvek,) 

 

Alapítvány adószáma: 18 6 6 5 8 17- 1- 1 3 
 

Köszönettel: 
Kácsorné György Gabriella 

igazgató 
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A Nagykátai Rendőr-
kapitányság  vezetője 
Zajacz Ágnes alezre-
des,  2011. december 
31-i hatállyal nyugdí-
jazását kérte, melyet 
a PMRFK vezetője 
jóváhagyott. A kapi-
tányságvezető asz-
szony elmondta, 

hogy 33 évi rendőrségi szolgálat után 
nehéz szívvel döntött - családi okok mi-
atti - nyugdíjba vonulásáról. Végre több 
ideje marad a magánéletére, a  lánya 
családjára és természetesen az unokáira. 

A kapitányságvezető igen hosszú és 
eredményes pályafutást tudhat maga 
mögött. Az elmúlt 33 évben szinte egye-
dülálló módon a Nagykátai Rendőrka-
pitányságon szolgált. Mindvégig jól 
érezte magát ebben a közegben, ezért 
nem is vágyott máshová. 

1978. december 01-én közalkalma-
zottként kezdett  a rendőrségen, ahol 
mint telefon és géptávíró kezelő dolgo-
zott, 1982-ben közlekedési előadó, gép-
jármű ügyintéző lett. Hivatásos rendőri 
állományban vették 1988. június 01-től, 
amikor a Bűnügyi Osztályon   vizsgálói 
beosztásba került. Munkája mellett le-
érettségizet, majd elvégezte a Rendőr-
tiszti Főiskolát és 1992-ben vizsgálati 
alosztály vezetőnek, majd 2000. október 
01-vel a bűnügyi osztály vezetővé nevez-
ték ki. 

Elöljárói a példás szorgalmát, a bűn-
ügyi és az egyéb rendőri tevékenységét 
nagyra értékelték, így ennek eredménye-
ként 2007. február 01-én kinevezték a 
Nagykátai Rendőrkapitányság vezető-
jének. 

A vezetői beosztásait mindig az elöljá-
rói töretlen bizalmának köszönhette, 
akik a megüresedett magasabb beosztá-
sokba a pályázati kiírásokat mellőzve 
nevezték ki. 

Az eltelt évek alatt több esetben része-
sült különböző szintű dicséretekben, 
jutalmakban és elismerésekben, illetve 
soron kívüli előléptetésekben. Különö-
sen büszke arra, hogy 2006-ban vezetői 
kategóriában az év rendőre elismerés-
ben részesült. 

Az alezredes asszony elmondta, hogy 
célkitűzései között szerepelt, hogy a köz-
biztonság fenntartása érdekében egy jól 
működő kapitányságot irányítson. Nem 
volt könnyű  ezt a feladatot valóra válta-
ni, hiszen elődjei a kapitányi székben 
magasra tették a mércét, mint pl. Dr. 
Bencze József és Dr. Dobozi József tá-
bornokok, akik országos szintű rendőr-
ségi vezetők lettek. 

A terveit úgy érzi sikerült megvalósí-
tani, mert- az eredményeket tekintve - 
megyei szinten a kapitányság  az elsők 
közé tartozik. A térség közbiztonsága 
pedig országos viszonylatban is kiállja a 
próbát. Természetesen nem voltak köny-
nyűek az elmúlt évek, mert sok problé-

mát és nehézséget kellett megoldani. 
Rendszeresen előfordult, hogy munka-
időn túl, kora reggeltől - késő estig vagy 
hétvégeken is a kapitányságon dolgo-
zott. 

A beszélgetés során hangsúlyozta, 
hogy a munkatársaival, beosztottaival 
igyekezett jó emberi kapcsolatokat kiépí-
teni, ezért nem könnyű az állománytól és 
a rendőrségtől megválnia. Mindig érezte 
a felé áradó bizalmat és a támogatást. Az 
ő munkájuk nélkül nem tudott volna 
ilyen eredményeket elérni és a kapott 
elismerésekben a kollégáinak az erőfe-
szítései is benne vannak. Szeretné ezúttal 
is megköszönni nekik, hogy elfogadták a 
személyét és minden körülmények kö-
zött igyekeztek helytállni. Annyi minden 
kötötte a rendőrséghez, hogy nehéz lesz 
nélkülük és a nyugodtabb élet szokatlan 
lesz a számára. 

A térség polgárőr szervezeteivel, pol-
gármesterekkel, hivatalos szervek és más 
hatóságok valamint a civil szervezetek 
képviselőivel kiváló munka kapcsolato-
kat ápolt. Kölcsönösen segítették egymás 
munkáját, melyet mindig nagyra érté-
kelt. 

Most, hogy a becsülettel leszolgált 
több évtizedes rendőri pályafutása vé-
get ért,  kívánunk neki a családi körben 
eltöltött hosszú, boldog nyugdíjas éve-
ket és erőt, egészséget! 

Jandó István 
ny. r.alezredes 

NYUGDÍJBA VONULT A NAGYKÁTAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 

A Tápiómenti Közbiztonsági Alapítvány képviselői de-
cember 21-én hasznos karácsonyi ajándékokat adtak át a 
Nagykátai Rendőrkapitányság részére. Az átadott műszaki 
berendezések márkás színvonalúak: SONY kamera 1 db, 
FUJIFILM fényképezőgép 2 db, OLYMPOS fényképezőgép 2 
db, MINI DV kamera 37 db, elektromos alkoholszonda 3 db, 
és CURVER tip. helyszínelő láda. 

A technikai felszerelések közül újdonságnak számítanak a 
mini kamerák, amellyel a rendőrök a ruhájukra csíptetve 
tudnak készíteni hang és képfelvételeket. Az intézkedések 
rögzítése az elkövetett jogsértő cselekmények bizonyítására 
szolgál, de a rendőrök munkáját is kontrollálja. Az intézkedé-
sek során akadnak olyan állampolgárok, akik  agresszívan, 
támadólag lépnek fel, vagy akadályozzák a rendőrség mun-
káját, így a jövőben az ilyen személyek ellen is hatékonyab-
ban lehet eljárni. 

Oldal István az alapítvány elnöke elmondta, hogy az 
évek során  átadott technikai eszközöket a térség vállalkozói, 
cégei és magánszemélyek adományaiból sikerült megvásá-
rolni.  A támogatásokat az alapítvány kezeli, melyek önzet-
len jellegűek és ezzel kapcsolatos előnykérés vagy visszaélés 
nem fordult elő, mert ezzel az illető kizárná magát a támoga-
tók köréből. Örvendetes, hogy van olyan személy is, aki min-
den hónapban befizet az alapítvány számlájára. 

Az alapítvány 2007. évben történő megalakulása óta jelen-
tős számú műszaki tárgyak - többek között - számítógépek, 
laptopok, nyomtatók, faxok, fényképezőgépek, kamerák, 
navigációs rendszerek, alkoholszondák, világító lámpák, 

ventilátorok kerültek átadásra. 
Zajacz Ágnes alezredes kapitányságvezető az ajándéko-

kat a rendőrség nevében köszönettel átvette. Kiemelte, hogy 
az alapítvány tevékenysége nagy segítséget jelent a napi 
munkavégzésben és a munkafeltételek javításában. Szinte 
nem múlt el év anélkül, hogy valamilyen hasznos dolgot ne 
kaptak volna tőlük Ilyen jelentős és folyamatos támogatás-
ban a helyi rendőrkapitányság még soha nem részesült. A 
civil szervezettel való együttműködés példaértékű és a tech-
nikai felszerelések számának a gyarapodása, közvetett mó-
don hozzájárul térség valamint az állampolgárok biztonságá-
nak a megőrzéséhez. 

Jandó István  
ny.r. alezredes 

KARÁCSONYI AJÁNDÉK A RENDŐRSÉGNEK 
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TÁJÉKOZTATÓ A BIZALOM KLUB  II. FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

A 2011. augusztus 6-án megrendezett 
II. regionális klubtalálkozónkról az Ön-
kormányzati Híradó szeptemberi szá-
mában olvashattak. 

Szeptember 11-én Tápiószele Város-
napjának rendezvényén megjelent a 
Rákbetegek Országos Szövetségének 
elnöke, Mikéné Bodor Mária és dr. 
Szentirmai Katalin főorvosnő. Megkö-
szönték a polgármester úrnak, a jegyző-
nek, a háziorvosoknak és asszisztense-
iknek a nagy kiterjedésű bélrendszeri 
szűrővizsgálat programjában kifejtett 
munkájukat. Az önkéntesek részére 
elismerő okleveleket adtak át. 

Nyári programok befejezéseként Dr. 
Bakos Tóth Mártának, a Bakonyszücsi 
Rehabilitációs Lelki Otthon vezetőjének 
köszönhetően szeptember 16-18-ig az 
otthon vendégei voltunk. Innen nagyon 
élvezetes és mozgalmas kirándulásokat 
tettünk Székesfehérvárra, Bakonybélbe, 
Zircre és Veszprémbe. E három nap 
alatt tagságunk kapcsolatai egymással 
még szorosabbra fonódtak, családok 
találtak egymásra. 

Szeptember 22-ére meghívást kap-
tunk Jászberénybe a Napforduló Szol-
gálat és Támasz Klub "Szánj időt ma-
gadra" c. rendezvényére. Színvonalas 
előadássorozatot hallgathatunk meg 
szakemberek előadásában a daganatos 
megbetegedésekről a felismeréstől a 
gyógyításig, azt követően a rehabilitáci-

óról, az életmód, és a család szerepéről. 
Jóleső érzéssel tapasztaltuk, hogy a ren-
dezvényen megjelentek a város vezetői 
mellett az Erzsébet Kórház szakmai 
képviselői is. Itt felkérték Klubvezetőn-
ket, ismertesse munkánkat, tapasztala-
tait a szűrővizsgálatok szervezéséről és 
bonyolításáról, egyben biztatták, hogy 
kezdeményezzünk további szűrővizsgá-
latokat egyéb területeken is. 

Szeptember 29-én a Rákbetegek Or-
szágos Szövetsége a Nemzeti Civil Alap 
támogatásával országos konferenciát 
tartott a Nemzeti Erőforrás Minisztéri-
um Egészségügyi Államtitkárság ta-
nácstermében, amin meghívásukra kép-
viseltettük magunkat. Prominens sze-
mélyiségek előadásaiban a Semmelweis 
terv bemutatása kapcsán tájékoztatást 
kaptunk az egészségügyi ellátás rend-
szerének átalakítására irányuló kor-
mányzati törekvésekről. A plenáris te-
matikus vita kapcsán klubvezetőnknek 
is alkalma nyílt klubunk városunkban 
végzett tevékenységét elemezni. 

Külön oldalt érdemelne dr. Kappéter 
István pszichológus-pszichiáter október 
12-én tartott, a pszichés betegségekről 
szóló előadása, minek tematikus vázla-
tát honlapunkon megtekinthetik. 

November 26-án rendkívüli küldött-
gyűlésen vettünk részt a Rákbetegek 
Országos Szövetségének rendezésében 
Budapesten, az Országos Onkológiai 

Intézetben. Fő napirendi pontok: az 
Elnökség beszámolója a szövetség 2011. 
évi munkájáról és gazdálkodásáról, 
pénzügyi helyzetéről, továbbá a Szövet-
ség 2012. évi stratégiájának és munka-
programjának előterjesztése és megvita-
tása, elfogadása. Egyebek között az or-
szágban kiemelkedő munkát végző klu-
bok élmezőnyébe tartozóként kérték fel 
klubunk vezetőjét tevékenységünk is-
mertetésére. 

November 30-án a Jász-Nagykun 
Szolnok Megyei Kormányhivatal  Nép-
egészségügyi Szakigazgatási Szerv és a 
„Rák ellen-, együtt-, egymásért” Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei egyesület 
közös szervezésében tartott egészség-
fórum rendezvényén vettünk részt. 

December 13: Klubkarácsony! Meg-
hitt, alkalomhoz illően hangulatos, csa-
ládias légkörű összejövetelünk volt, 
kedves előadásokkal, verssel, énekkel, 
egymás megvendégelésével és ajándé-
kozásával. Mindannyiunk külön örömé-
re szolgált, hogy városunk polgármeste-
re és kedves felesége is megtisztelt ben-
nünket jelenlétével, és elismerő szavak-
kal méltatta tevékenységünket, további 
aktivitásra buzdítva. Emlékezetes össze-
jövetelünkért köszönet illeti Urbán Má-
riát, Faragó Sándort, Doktor Tibornét, 
akik mindenben lelkesen segítettek. 

 
Libor László  

és neje 

December 14-én tartotta a klub az immár hagyományos kará-
csonyi klubdélutánját. 
Szolidan, de ízlésesen az alkalomhoz méltóan megterített 
asztalok várták az érkező sorstársakat. A tápiószelei Kiss 
pékségnek köszönhetően finom zsiroskenyér volt az ünnepi 
menü. Jelenlétével megtisztelt bennünket városunk jegyző-
nője, a református tiszteletes asszony és a civil szervezetek 
küldöttei. Jovanovitsné Marika Klubvezető bevezetőjében 
köszöntötte a megjelenteket és tájékoztatott az év eseményei-
ről. Bejelentette, hogy Gál Mihályné klubvezető-helyettes 
lemondásával új helyettest kell választani a következő össze-
jövetelen, egyben megköszönte Julika több éves áldozatos 
munkáját, melyet a klub megalakulásától fejtett ki ezidáig. 
Ezt követően szerény karácsonyi ajándékkal kedveskedett 
minden jelenlévőnek. 
A klub ajándékkosárral köszönte meg Marikának az eddig 
végzett áldozatos munkáját és kértük, hogy a továbbiakban 
is maradjon velünk, vezesse tovább az általa sikerre vitt klub 
tevékenységét. 
Nagy örömünkre igent mondott. 
Ezután az este háziasszonya, Terékné Erzsike vezényletével 
megkezdődött az ünnepi műsor. 
A tiszteletes asszony karácsonyi megemlékezése után az álta-
lános iskola 4.c és 4.d osztálya nagyon aranyos karácsonyi 
műsorral lepett meg minket és gondoskodott az ünnepi han-
gulatról. 
Köszönet Horváthné Vágány Andrea és Szabóné Urbán Ildi-
kó pedagógusoknak a gyerekek felkészítéséért. 
Továbbiakban felléptek: 

Borsos Judit (vers) 

A klub szólistái (ének): Bartuczné Ilonka,  
Miskolcziné Terike, Samuné Veronka, Sipos Jenő 

A klubtagok által öszeadott tombolatárgyak sorsolása még 
fokozta a vidám hangulatot. 
A zenei aláfestést ki más, mint az általunk szeretett Terék 
István barátunk szolgáltatta (kösz Komi). 
Felejthetetlen, érzelmekben gazdag délután volt. 
Köszönjük! 
Ui.: a megjelenni nem tudó beteg sorstársaknak, másnap 
Marika, Dombai Karcsi segédletével személyesen vitte el az 
ajándékokat. 
Kérjük a sorstársakat, hogy a január 25-i klubdélutánra a 
napirend fontosságára való tekintettel, minél nagyobb lét-
számmal jelenjenek meg. 

MOZGÁSKORLÁTOZOTT KLUB KARÁCSONYA 

2011-ben újra beneveztünk a SzékelyKapuk-ZöldKapuk 
pályázat Betlehemes játékára. 
Örömmel készültünk a hetedik és nyolcadik osztályos gye-
rekekkel e hagyomány ápolására és terjesztésére. Jó volt 
hallani, hogy már december elejétől egyre több helyről kér-
dezték, hogy megyünk-e betlehemezni. Bemutattuk a mű-
sort az Idősek Karácsonyán, klubboknak, óvodásoknak, is-
kolásoknak. Úgy érzem lelkileg is szebbé tette 
mindannyiunknak az ünnepre való felkészülést. 

Molnárné Volák Ildikó 
felkészítő tanár 

BETLEHEMEZÉS 
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Egy új esztendő kezdetén vagyunk, enged-
jék meg, hogy önökhöz szóljak. 

Hét éven át, míg az „Erdélyi Magyarok 
Klubja”-t vezettem, próbáltam azt az elvet 
érvényesíteni, hogy mi Erdélyiek jöttünk egy 
„új” hazába – még ha az anyaország is ez – 
ahol nekünk kell beilleszkedni, alkalmaz-
kodni, úgy viselkedni, hogy el-, és befogadja-
nak a helybéliek, hogy közösen építsük a 
közös jövőnket. Szem előtt tartottam, hogy 
megtartsunk szokásainkból és hagyománya-
inkból. Arra törekedtem, hogy a klub prog-
ramjai és tevékenységei vonzó hatással le-
gyenek a tápiószelei lakosokra is, hogy vá-
gyat ébresszenek arra, hogy a közösségünkbe 
járjanak, oda tartozzanak. Sajnos nem mindig 
sikerült, az érdekellentétek miatt. 

2007 nyarán családommal hazalátogattunk 
Erdélybe és elhatároztuk, hogy megpróbá-
lunk testvértelepülést keresni Tápiószelének. 
Ez sikerült is oly’ annyira, hogy már 2 hónap 
múlva hozzánk látogatott egy 40 fős erdélyi 
csoport. Sok szelei családot megkerestem, 
akik befogadták a vendégeket és azóta is tart 
a barátságuk. Ez a kapcsolat folytatódott és a 
két település vezetői is jó viszonyt alakítottak 
ki egymással. Több látogatás után (oda-
vissza) 2010 nyarán aláírták a 
testvértelepülési együttműködési szerződést 
is. Később a társaságunk felvette az 
Újtusnádiak és Tápiószeleiek Baráti Társasá-
ga nevet. Egy megtisztulási és megújulási 
folyamaton ment át az elmúlt, majdnem 5 év 
alatt: lemorzsolódtak azok, akik más érdeke-
ket képviseltek, destruktív hatásuk volt és 
csatlakoztak személyek, családok, akik nem 
csak a létszámot növelték, hanem közösen 
bővíthettük a tevékenységeink listáját. Meg-
szűnt a kezdeti feszültség, széthúzás és a 
vezérfonalunk lett az egyetértés és közös 
akarat, az összetartozás és segítőkészség. 

Kitűztünk elérhető célokat, amelyeket 
próbálunk együtt teljesíteni.  

Feladataink közé tartoznak: 
Megtartani és erősíteni a testvértelepülési 

kapcsolatot, hogy minél több lakója 
Tápiószelének és Újtusnádnak részese le-
gyen. Aktívan részt venni városunk kulturá-
lis életében. Kamaszokat és fiatalokat is be-
vonni olyan programokba, amelyek a fejlődé-
süket és tájékozottabbá válásukat elősegíti, 
korosztályuknak és igényeiknek megfelelő-
en. 

Segíteni lehetőségeink szerint azoknak, 
akik rászorulnak: idősek és elesettek, betegek 
és tehetetlenek, szegények és árvák, határon 
innen és túlról. 

2010 nyarán segítettünk az árvízkárosul-
taknak, 2011-ben az erdélyi árváknak és most 
Karácsony Szentestéjén meglepetéssel ké-
szültünk több szelei családnak is. 

Szakemberek bevonásával, konkrét csalá-
doknak készítettünk csomagokat: tartós élel-
miszer, ruha és cipő a családtagok méretei 
szerint, játékok, édességek és hogy az ünnep 
légköre ott lehessen a lakásaikban, karácso-
nyi terítővel asztali díszeket is csomagoltunk. 
Olyan emberek voltak, amelyek bajba jutva 

próbálják összetartani családjaikat, ellátni 
betegeiket, iskoláztatni gyermekeiket. 

A Mi életünkben is más volt ez a Kará-
csony. Anyagilag feltehetőleg szegényebb, de 
lelkileg sokkal boldogabb. Az örömet, amit 
ezáltal szerezni tudtunk az említett családok-
nak, hogy gazdagabbá vált az ünnepük, a 
szívünkbe mély nyomot hagyott. Láttunk 
meglepődött felnőtteket, akik azt kérdezték, 
hogy „valóban létezik ilyen Tápiószelén, 
hogy valakiknek ők is számítanak” és láttunk 
szerető, csillogó gyermekszemeket, amelye-
ken látszott, hogy nem tudják eldönteni, a 
játékokat osszák-e szét előbb vagy az édessé-
get és a gyümölcsöt. 

Szomorú sorsuk mögött kis fény, kis re-
mény, hogy valakik gondoltak rájuk és igazi 
ünneppé lett a Karácsony számukra is. 

A társaságunk tagjaira nem jellemző a 
gazdagság, de az adakozás, a segítségnyújtás 
nem is ettől függ. 

Kedves Olvasó! Ha a Te életedben is ez az 
értékrend dominál, segíts bátran másoknak, 
mert csak nyerni fogsz és nem leszel szegé-
nyebb. 

 
A 2012-es év első félévében tervezett 

programjaink között szerepelnek: 
- Február utolsó szombatján Budapesti 

kirándulásra hívjuk a 8.-os diákokat. Osz-
tályfőnökkel egyeztetve egész napos progra-
mot tervezünk a számukra, egy kiállítás 
látogatása, utána pedig hasznos és szórakoz-
tató időtöltés. Szeretnénk megkímélni a szü-
lőket a kiadásoktól, ezért csak a zsebpénzről 
kell gondoskodniuk, mert a társaságunk 
tagjai fizetik a költségeket. Kedves 8.-os 
tanulók! Életre szóló élményekben lesz ré-
szetek ezen a napon. 

- Április 4.-én részt veszünk a tápióbicskei 
csata alkalmából rendezett Huszár Konyha 
főzőversenyen – már negyedik alkalommal. 
Minden szelei általános iskolás tanulót és 
pedagógust, aki ellátogat a csatára, finom 
ebédre vendégül látjuk. 

- A tavasz végén-nyár elején (az időjárástól 
függően) ellátogatunk egy alaklommal az 
Abonyi Vadasparkba, ahol főzünk bogrács-
ban és játszunk a gyerekekkel. Méhészeti 
bemutatóra biciklizünk át Tápiógyörgyére, 
utána pedig nyársalással zárjuk a napot. 

Szeretnénk bevonni ezekbe a programokba 
a közvetlen környezetünkben élő egyedülálló 
idősöket és azokat a családokat, akik nem 
tudják gyermekeiknek biztosítani illetve saját 
maguknak sem, hogy közösségbe járjanak. 

- A tavasz folyamán meglátogatnak min-
ket az Újtusnádiak. Látogatásuk előre terve-
zetten három napos lesz. Lehetséges, hogy 
olyan személyek is lesznek közöttük, akik 
most jönnek először városunkba, ezért, ha 
valaki szeretné őket vendégül látni, szeretne 
erdélyi barátokat szerezni, akkor jelezze 
társaságunk felé, hogy időben tudjunk 
egyeztetni. 

Programtervezetünket egész évre elkészí-
tettük, de a második féléves terveinket ké-
sőbbi újságban szeretnénk közzétenni. 

Közösségben lenni, segíteni másokon, örömet 
szerezni embertársaidnak jó dolog! 

Az természetes – talán –, hogy a hozzád 
tartozó családtagoknak, barátoknak szerezel 
örömet, de Isten ad az utadba másokat is, 
hogy megtehesd. Biztos lehetsz, hogy nem 
fogsz nélkülözni, ha adsz az árvának, sze-
génynek, betegnek, mert Ő megáld Téged is. 

Az Újtusnádiak és Tápiószeleiek Baráti 
Társasága nevében megköszönöm azt a sok 
segítséget, támogatást, amit kaptunk az el-
múlt évek során, ( a jó szótól, az anyagiakig ), 
ami könnyebbé tette működésünket, prog-
ramjaink megvalósítását. 

Köszönet a településünk vezetőinek, az 
intézményeink vezetőinek és dolgozóinak, az 
egyházak vezetőinek és tagjaiknak, vállalko-
zóknak és minden jószándékú embernek. 
Mindannyiuk életére kérjük Isten áldását és 
kívánunk egészséget, békességet ebben az új 
esztendőben. 

Köszönöm a családomnak és a baráti társa-
ságunk tagjainak az elmúlt évek támogatását, 
de főleg a kitartásukat, Isten áldja meg életü-
ket. 

Nem feledkezünk meg, azokról a 
szeleiekről sem, akik egy felhívás által köny-
veket és játékokat gyűjtöttek össze, majd 
eljuttatták hozzánk és arra kértek minket, 
hogy vigyük Erdélybe, de csak újtusnádi 
vagy parajdi lakosoknak. 

Ha úgy gondolod, hogy szeretnél hozzájárulni, 
részt venni a felsorolt célok megvalósításában, 
akkor csatlakozz hozzánk, egy vidám társaság-
hoz!. 

A tagjainkat nem a párt, a vallás, a nemze-
tiség köti össze, hanem az, hogy mit tehe-
tünk közösen egymásért és másokért, 
Tápiószeléért. 

Ha ez motiválna Téged is, várunk szeretet-
tel az idei első összejövetelünkre, ahol meleg 
tea és zsíros kenyér mellett megbeszélhetjük 
ötleteinket és céljainkat, gyermekeink is ott 
lehetnek, mert a fiataljaink értelmes időtöl-
tést biztosítanak számukra. 

 
Helyszín: Simonffy Kálmán Művelődési Ház, 

Tápiószele 
Időpont: 2012. február 28. 15 órától. 

 
Elérhetőségeink: 

Magyariné Bírta Magdolna:  
06 70 617-9564 

Czakó Béláné Juli:  
06 70 312-9225 

Káplár Sándorné Jucó néni:  
06 53 381-300 

Bartucz Antalné Ica néni:  
06 53 380-813 

 
„Az élet olykor nehezen hagyja, hogy se-

gíts valakin, akit szeretsz. Mégis, ha létezik 
valami, amiért érdemes küzdeni a nehézségek 
ellen, akkor azért, hogy másokon segíthess.” 

 
Újtusnádiak és Tápiószeleiek Baráti  

Társasága nevében: 
 

Magyariné Bírta Magdolna 

LEVÉL A TÁPIÓSZELEIEKHEZ 
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SPORT HÍREK 
Hatalmas volt a hangzavar november 12-én a tápiószelei 
sportcsarnokban. Már az ifimeccs második félidejénél meg-
volt az alaphangulat, ahogy megérkeztek az abonyi szurko-
lók, de a felnőtt meccsen elszabadult a pokol. A hangulatnak 
megfelelő küzdelmet láthattunk mindkét csapatban, de végül 
az utolsó percekben a hazaiak diadalmaskodtak. 

Nem ez volt az egyetlen fontos sikere a Tápiószele SE kézi-
labda csapatának. Két héttel korábban Vácon a csoport leg-
eredményesebb csapatával vívtak szoros küzdelmet. A mecs-
csen talán csak a hazai pálya előnye segítette győzelemre a 
Vácot, hiszen hosszú perceken keresztül a szeleiek vezettek. 

A felnőtt csapat a csoportjában (10 csapat) jelenleg a 2. helyen 
áll Vác mögött 20 ponttal. A csoport nagyon erős, ezt az is 
bizonyítja, hogy azonos pontszáma van további 3 csapatnak 
(Domony, Dunaharaszti, Abony). 

A csapat legeredményesebb játékosai: Megyes József (12 
meccs - 56 gól), Vágó Gábor(11 meccs- 50 gól), Kovács Dániel 
(12 meccs- 47 gól) valamint Fekete Bálint (7 meccs- 46 gól). 
Mellettük szinte mindenkit meg lehetne említeni valamiért, 
hiszen ahhoz, hogy gól születhessen mindenkinek a munká-
jára szükség van. Kiemelném még a csapat egyik kulcsembe-
rét, a legeredményesebb kapusunkat, aki arról gondoskodik, 
hogy ne kapjunk gólt, ő Pál István Zoltán (Jószág). 
 
Az ifjúsági csapat a 8 csapatból a 6. helyen áll 8 ponttal, ám 
az idén szinte újként alakult csapat a kezdeti nehézségeken 
túllépve egyre jobban teljesít. Ez a legjobban az Abony ellen 
vívott visszavágó mérkőzés bizonyítja. 
Az Abonyban játszott mérkőzés volt a csapat számára az első 
tétmeccs, ahol 28 gól volt a két csapat között a különbség, 
míg itthon, két hónap múlva már csak 10 góllal maradtak 
alul a fiúk. Emellett 4 mérkőzésen győzni is tudtak. 
A csapat legeredményesebb játékosai: Szabó József (10 meccs 
– 67 gól), Kiszel Péter (10 meccs – 39 gól), Hajnal Roland (10 
meccs – 35 gól), valamint Boros László (8 meccs – 42 gól). 

Január és február folyamán a felnőtt csapat részt vesz majd a 
megyében rendezett téli terembajnokságon, ezzel készülve a 
tavaszi fordulókra és a rájátszásra. 

Férfi kézilabda eredmények: 

A kezdeti nehézségek után a felnőtt futball csapat jelenleg az 

5. helyen áll 24 ponttal. A mezőny itt is szoros, a dobogótól 
csupán 3, az első helytől 7 ponttal vannak elmaradva. 

Nagy kő esett le a fiúk szívéről, amikor a nagy riválist, a 
Tápiógyörgyét itthon sikerült 2-0-ra vernie a felnőtt csapat-
nak, még ha a györgyei tábor hangosabbnak is bizonyult a 
hazaiaknál. 

A csapat legeredményesebb játékosai: Berkes László (6 mérk. 
– 7 gól), Rubint Ádám (5 mérk. - 7 gól) és Mohácsi Gábor (4 
mérk. - 5 gól). 

Az ifi csapat 9 ponttal a 13. helyen áll. A negatív szereplés 
talán azzal magyarázható, hogy a csapat összetételét tekintve 
elsősorban 14-16 éves korosztályból áll, szemben a többi csa-
pattal ahol inkább a 18-20 éves kor a jellemző. 
A csapat legeredményesebb játékosai: Gyurcsik Szabolcs ( 12 
mérk. - 5 gól) és Gulyás Gábor ( 14 mérk. - 3 gól) 
A csapatoknak sikeres felkészülést és sok jó eredményt kívá-
nunk a tavaszi fordulókra! 

Nagy Tamásnak,  Tóth Imrének és Mohácsi Gábornak edzők-
nek gratulálunk az eddig elért eredményekhez és további 
kitartó és sikeres munkát kívánunk!A félév zárására az egye-
sület megrendezte a már hagyománnyá vált sportbálját, ami 
idén is jó hangulatban telt. A szervezésért köszönet illeti Fe-
hér Szilárdot és Józsa Lászlót, akik szabadidejüket feláldozva 
intézték a vacsorát, a tombolát és gondoskodtak arról, hogy 
minden megfelelő legyen az estére. 
Köszönjük a bál támogatását: Háztartási Bolt, Kóré Cukrászda, 
Bezzegh Adorián, Terék Imre Zöldséges, Roszik Fakocsma, Picúr 
Büfé, Centrum söröző, Dánfi György Autósbolt, Darázs Brigi & Béci 
Állateledeles Bolt, Jenes Virágbolt, Bozsó Kerékpár üzlet, Patai Szilvi 
Boltja, Vajon Erika Lottózó, Földi Ferenc Mobil Bolt, Nagy Gábor 
Vodafone, Kisfalusi Bolt, Magyari Sándor Magyari bolt, Kobela Ani-
kó, Dobi Dóra Virágos boltja, Túróczi Ferenc, ifj. Józsa László. 

Kiszel Zsófia 
szakosztályvezető, férfi kézilabda 

 Csapatok  Felnőtt  Ifi 
Tápiószele SE – Diósdi TC 10:0 - 

Abonyi KC – Tápiószele SE 29:26 (15:13) 45:17 (24:7) 

Veresegyház VSK – Tápiószele SE 24:27 (13:13) 32:11 (18:13) 

Üllői VKSK – Tápiószele SE 26:30 (11:16) 21:22 (10:9) 

Tápiószele SE – Erdőkertesi SE 45:16 (20:8) 28:22 (13:12) 

Dunaharaszti MTK – Tápiószele SE 34:25 (17:14) 40:14 (20:6) 

Tápiószele SE – Domony KSE 20:19 (7:10) 30:24 (13:15) 

Tápiószele SE – Szentendrei KHSE 26:15 (16:7) - 

Váci KSE II. – Tápiószele SE 32:30 (16:14) 34:15 (21:6) 

Diósdi TC – Tápiószele SE 22:36 (13:14) - 

Tápiószele SE – Abonyi KC 27:21 (10:14) 22:32 (10:13) 

Tápiószele SE – Veresegyház VSK 38:30 (21:17) 25:30 (12:16) 

Tápiószele SE – Üllői VKSK 25:23 (13:12) 35:17  (13:5) 

Csapatok Felnőtt Ifi 

Ráckeve VAFC - Tápiómetáll-Tápiószele SE 2 - 0 3 - 1 

Tápiómetáll-Tápiószele SE - Hernád SE 4 - 3 0 - 3 

Taksony SE - Tápiómetáll-Tápiószele SE 2 - 2 5 - 1 

Halásztelek FC - Tápiómetáll-Tápiószele SE 6 - 0 8 - 0 

Tápiómetáll-Tápiószele SE - Szentmártonkáta SE 0 - 1 3 - 2 

Délegyháza KSE - Tápiómetáll-Tápiószele SE 0 - 3 6 - 1 

Tápiómetáll-Tápiószele SE - Dömsödi SE 1 - 1 1 - 2 

Fer-Al-Ko Kiskunlacháza SE-Tápiómetáll-
Tápiószele SE 

0 - 2 5 - 0 

Tápiómetáll-Tápiószele SE - Dabas-Gyón FC 4 - 4 2 - 0 

Legea-Gyál BKSE - Tápiómetáll-Tápiószele SE 1 - 3 5 - 1 

Tápiómetáll-Tápiószele SE - Tápiógyörgye 2 - 0 1 - 12 

Tápiómetáll-Tápiószele SE - Nagykáta SE 3 - 1 1 - 0 

Újhartyán ISE - Tápiómetáll-Tápiószele SE 2 - 1 7 - 3 

Tápiómetáll-Tápiószele SE - Pereg SE 1 - 0 0 - 5 



Önkormányzati Híradó 

2012. január 11 

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

Wass Albert 
December hónapban elhunytak: 

Nagy Pál  élt: 63 évet 
Szarvas Gyula élt: 57 évet 
Vámos János  élt: 65 évet 
özv. Nagy István élt: 71 évet 
Miskolczi Mihály élt: 81 évet 
Maka Lajos István élt: 62 évet 
özv.Répási Pál élt: 84 évet 
Dózsai Lajos Antal élt: 60 évet 
Valasek István élt: 65 évet 
özv. Kósa Jánosné/Háfra Mária/ élt: 84 évet 
özv. Illés Gáborné /Petrovics Katalin/ élt: 56 évet 

Emléküket megőrizzük! 

SAJTÓ HELYREIGAZÍTÁS! 
Az Önkormányzati Híradó decemberi számában na-
gyon kínos sajtóhibák kerültek az újszülöttekről tájé-
koztató írásba. Az érintettektől bocsánatot kérünk és 
közzétesszük a pontosan írt neveket. 
A híradás helyesen a következő: 

 
GÓLYAHÍR 

„ A gyerekem az életemnek mása,ő én vagyok, de mégis Ő maga. „ 
 
November hónapban születtek: 
Kósa Katinka    Bugyi Márta és 
 Kósa Viktor leánya 
Ládi Natália Veres Nikoletta és 
 Ládi Gábor leánya 
Kókai Réka Seres Anita és 
 Kókai András leánya 
December hónapban született: 
Tóth Merse Tamás Tóth Tímea  
 Majoros Tamás fia   
Hosszú életet és nagyon sok boldogságot kívánunk az 
újszülötteknek és szüleiknek egyaránt!  
Az érintettektől még egyszer elnézést kérve: 

Kovács Ferenc 
polgármester 

Tápiószele Város Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatal 

2766 Tápiószele, Rákóczi út 4. 
Központi telefonszám:  
53/580-030  Fax.:  53/380-045 
Polgármester:   53/580-031 
Jegyző:  53/580-032 
Aljegyző (szabálysértési ügyek): 
 53/580-024 
Népességnyilvántartás: 53/580-038 
Anyakönyv:  53/580-039 
Szociális ügyek:  53/580-036 
Gyámügy:  53/777-042 
Gazdálkodás:  53/580-035
 53/580-037 
Adócsoport:  580-040 
Pénztár:  53/777-041 
E-mail: 
onkormanyzat@tapioszele.hu vagy 
tszele@t-online.hu 
Weboldal: http://www.tapioszele.hu 
 

Az ügyfélfogadás rendje: 
Hétfő: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 

Szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 
Csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00. 

Keddi és pénteki napokon  
ügyfélfogadás nincs. 

 
Tápiószele Város Gondnoksága 
2766 Tápiószele, Rákóczi út 4.  
Tel.:  53/777-044 
Vízdíj ügyintézés:  
Tel.:  53/580-033 
E-mail: gondnoksag@tapioszele.hu 
 
Blaskovich János Általános Iskola 

Tápiószele 
Felső tagozat: 2766 Tápiószele, 
Széchenyi út 20.  
Tel.:  53/581-003 
Alsó tagozat: 2766 Tápiószele, 
Farmosi út 10. Tel.: 53/380-133 
Weboldal: http//iskola.tapioszele.hu 
 

Csicserke Óvoda Tápiószele 
2766 Tápiószele, Somogyi B. út 1. 
Tel.:  53/380-060 
E-mail: ovoda@tapioszele.hu 
 
Simonffy Kálmán Művelődési Ház 
és Könyvtár Tápiószele Könyvtár 
2766 Tápiószele, Széchenyi út 20. 
Tel.:  53/380-034 

 

Művelődési Ház  
2766 Tápiószele, Posta út 2. Tel.: 
 53/381.-232 
E-mail: 
muvelodesihaz@tapioszele.hu 
 

Tápiószele Székhelyű Közös  
Fenntartású Családsegítő és  

Gyermekjóléti Szolgálat 
2766 Tápiószele, Széchenyi út 22. 
Tel.:  53/380-028 
E-mail: csaladsegito@tapioszele.hu  

Háziorvosi ellátás 
Rendelők: 2766 Tápiószele, Jókai út 1. 
Dr. Pap Gábor –  
Tel.:   53/380-050 
Dr. Radics Ilona –  
Tel.:   53/380-079 
Dr. Hódi Pál –  
Tel.:   53/380-154 
Házi gyermekorvosi ellátás 
2766 Tápiószele, Bartók B. út 20. 
Dr. Baranovszky Márta –  
Tel.:  53/380-029  
Fogorvosi ellátás 
2766 Tápiószele, Jókai út 1. 
Dr. Stumpf László –  
Tel.:  06/70 259-30-60  
Háziorvosi ügyelet 
2766 Tápiószele, Jókai út 1.  
Tel.:  29/440-074  
Védőnői Szolgálat 
2766 Tápiószele, Bartók B. út 20. 
Tel.:  53/380-858 
E-mail: vedonok@tapioszele.hu  
Gyógyszertár 
2766 Tápiószele, Kossuth L. út 8. 
Tel.:  53/380-858  
Blaskovich Múzeum 
2766 Tápiószele, Múzeum út 13. 
Tel.:  53/380-061 
E-mail: blaskovichmuzeum@pmmi.hu 
Weboldal: 
wwww.blaskovichmuzeum.hu  
Rendőrség 
2766 Tápiószele, Rákóczi út 30. 
Tel.:  53/380-007  
Közvilágítási hibabejelentés 
Tel.:  06 40/200-817  
fax:  06 93/537-549 
E-mail: ugyfelszolgalat@kozvil.hu 

Közérdekű telefonszámok: 

Köszönetnyilvánítás! 
 

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, akik 
férjemet, édesapánkat Valasek Istvánt utolsó útjára elkísérték, 
sírjára koszorút, virágot helyeztek, osztoztak fájdalmunkban. 

A gyászoló család 




