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Tápiószele Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Tápiószele várossá nyilvánításának 2. évfor-
dulója alkalmából, a hagyományteremtés szándékával 
ebben az évben első alkalommal rajzpályázatot hirdet. 
A pályázat témája „Tápiószele – ma”. 
A pályázat 5 kategóriában: 
- 3-6 éves, 

- 7-10 éves, 

- 11-14 éves, 

- 14-18 éves és 

- 18 év felettiek részére kerül kiírásra. 

A pályamunkákat bármilyen technikával el lehet ké-
szíteni, legfeljebb A/4 méretben. Zárt borítékban kér-
jük mellékelni a pályázó nevét, születési dátumát és 
értesítési címét, elérhetőségét, és azt 2011. július 31.-ig 
lehet a Polgármesteri Hivatal titkárságára eljuttatni. 
A beérkezett képek zsűrizését a Képviselő-testület 
végzi. 
Kategóriánként 1-3 helyezés kerül megállapításra. A 
díjazottak tárgyjutalomban részesülnek. A benyújtott 
pályázatok helyezésüktől függetlenül az önkormány-
zat „tulajdonába” kerülnek. 
A pályázat eredményhirdetésére a „Város Napján” 
kerül sor. 

KRÓNIKA 
A májusi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 

•Május 12-én ülésezett a TTTT (Tápiószelei Társadalmi 

Tanácsadó Testület) az Integrált Városfejlesztési Straté-

gia mellett a marketing elképzeléseket is véleményez-

ték. 

•Május 14-én nagy sikerrel került megrendezésre a 

XIV. Nyugdíjas Béke Találkozó. Több mint 900 résztve-

vővel, látványos programokkal ünnepeltek a jelenlé-

vők. 

•A pályázatok (buszváró és díszkút) helyszíni ellenőr-

zése megtörtént. Kb. 3 hónap múlva várható a kifizetés. 

Az állami szerepvállalás rossz példája, hogy kb. egy év 

telik el addig, amíg a támogatásokhoz hozzá jutnak a 

pályázók. 

•Május 24-én a Víziközmű Társulat tartotta éves köz-

gyűlését Tápiószentmártonban, a döntésekről bőveb-

ben olvashat az újságban. 

•Május 25-én a Mozgáskorlátozott Klub ünnepelte 

fennállásának 16. évfordulóját. 

•Május 26-án Képviselő-testületi bizottsági ülések vol-

tak. 

•Május 27-én a XIII. Blaskovich Napok megnyitója volt 

a múzeumban. 

•Május 28-án az Önkéntes Tűzoltó Egyesület ünnepel-

te alapításának 125. évfordulóját. 

•Május 30-án Testületi ülés volt, ahol beszámolók elfo-

gadása mellett döntöttünk fotovoltaikus (napenergiás) 

rendszer kiépítésének pályázatáról. 

•Május 31-én Schirilla György a Tápióvidék összefogá-

sáért futott. Megtekintette az új iskolánkat. 

•Június 3-án ünnepeltük a pedagógus napot. 

•Június 4-én Trianoni megemlékezés volt településün-

kön. 

Az előző Híradóban jeleztem az olvasóknak, hogy a 
zöld színű fűnyíró traktor eltulajdonítása miatt felje-
lentést tett a Város Gondnokságának vezetője. 

A rendőrségi nyomozás tart. 
Az ügy kapcsán fegyelmi eljárások indultak a Város 

Gondnokságnál a felelős(ök) kiderítésére és vétkessé-
gük súlyának megállapítására. 

A képviselő-testület Makai András képviselői indít-
ványára ideiglenes vizsgáló bizottságot hozott létre a 
Város Gondnokságot érintő bejelentések kivizsgálásá-
ra. 

A szóbeszédek elkerülése érdekében a vizsgálatok 
lezárulta után újságunkban a lakosságot tájékoztatni 
fogjuk a feltárt tényekről. 

Kovács Ferenc 
Polgármester 

VIZSGÁLATOK INDULTAK 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az önkormányzat 
jogi megbízottja – dr. Szénás Tamás ügyvéd, társasági és 
környezetvédelmi szakjogász – ingyenes jogi tanácsadást 
tart tápiószelei lakosok számára a Polgármesteri Hivatal 
tanácskozó termében 2011. június 21-én (kedden) du. 16 
órától igény szerint, legfeljebb 18 óráig. 

INGYENES JOGI TANÁCSADÁS PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok, Közműtársulati Tagok! 
 

Csatorna-beruházás – Már Csak Rajtunk Múlik! 
 

Örömmel jelentjük be, hogy 3 évnyi – sokszor türelmetlen és kétkedő – várakozás után, megkaptuk az Uniós 
támogatást a szennyvízberuházáshoz. Ez a döntés nem visszavonható, a támogatási szerződést nemrég kötöt-
te meg a Magyar Állam, az Európai Unió és az érintett Önkormányzatok Társulása.  
A közelmúltban helyben és országosan is értesülhettek róla, hogy (végre) kezdetét veszi a csatorna hálózat 
kiépítése a Tápió-vidéken. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy már holnaptól árkok szelik át a települése-
ket, előttünk áll még például a kivitelező kiválasztása és sok más gyakorlati feladat, de már nem kérdés, hogy 
lesz-e új közmű a Tápiómentén. 
Az elmúlt 3 évben (a közműtársulat megszervezése, a 2008-as kiemelkedően gyors lakossági összefogás óta) 
érthető okokból az érintettek kezdeti lelkesedése megcsappant, bár jól látható, hogy azok jártak jól, akik – 
velünk együtt - kitartottak. Tavaly ilyentájt tapasztalhatták, hogy a csatornatársulat – amelynek a lakossági 
és vállalkozói önrész összegyűjtése a feladata – újult erővel kezdte meg a tagság értesítését és a befizetések 
felügyeletét. Az eredmények igazolják a munkát. Egy év alatt 5%-ot javult a fizetési hajlandóság, több mint 
1000 új, állami támogatást igénybe vevő (LTP-s, részletekben fizető) tagot üdvözölhetünk és azok is közel 
1500-an vannak, akik újra „rendesen” fizetik hozzájárulásukat. Mindenki kap „csekket” és egyenlegközlőt, 
persze nem mindenki örül ennek. Bőven van még mit tennünk a jól fizetők védelmében, és a beruhá-
zás megvalósításához. Ezt a támogatást már megnyertük, felhasználni viszont csak akkor tudjuk, 
ha mi is teljesítjük a ránk eső részt. Csak rajtunk múlik, sikerül-e. 
A közműtársulat szervezésekor két lehetőség állt a lakosság előtt. Állami támogatással, LTP betétszámlán 
részletekben összegyűjtve fizeti meg a rá eső önrészt, vagy később – meg nem határozott időpontban – állami 
támogatás nélkül járul hozzá a beruházáshoz. Ez utóbbinak most jött el az ideje.  
A Társulat 2011. május 24-én tartott Küldöttközgyűlése úgy határozott, hogy azok, akik nem kötöttek LTP-t, 
(vagy a szervezéskor megnyitott számlájuk megszűnt, illetve akik 6 hónapon túli elmaradásban vannak az 
elő-takarékossággal) két részletben fizessék meg hozzájárulásukat. Döntés született arról is, hogy ezek a ta-
gok is egyformán járuljanak hozzá a Társulat működtetéséhez, így a „NEM LTP”-s érdekeltségi hozzájárulás 
érdekeltségi egységenként összesen 285.000 Ft. Ebből 150.000 Ft-ot pár héten belül (a Társulat kiküldött ér-
tesítése alapján), a fennmaradó 135.000 Ft-ot a beruházás megkezdéséig – várhatóan 2012 év elején – kell 
megfizetniük.  
Aki tehát nem kíván élni az elő-takarékossággal vagy nem fizette a korábban vállalt részleteket vagy minded-
dig nem nyilatkozott, hamarosan értesítést fog kapni a 150.000 Ft befizetésével kapcsolatos tudnivalókról. Az 
értesítő levelek településenként eltérő időpontban kerülhetnek kiküldésre az ingatlan-nyilvántartás feldolgozá-
sának ütemében. A Földhivatali nyilvántartás alapján mindenki értesítést fog kapni a Társulattól, aki érintett a 
beruházásban. 
Várhatóan ennek nem fog mindenki örülni, azonban az a több mint 15.000 (!) társulati tag, aki már 3 éve tel-
jesít, elvárhatja, hogy most azok is betartsák az ígéretüket, akik azt mondták, „majd fizetek, ha lesz beruhá-
zás”. A Társulat ennek szellemében végzi a munkáját és a jogszabályok sem engednek kivételt. 
A Társulat szervezése óta sajnos jelentősen romlott a lakosság anyagi helyzete, tudjuk, hogy sok 
esetben túl nagy elvárás lenne az önrész egy összegben történő teljesítése. Szerencsére a tavaly elfo-
gadott újabb előtakarékossági részletfizetési lehetőség még - korlátozott ideig - fenntartható.  
Ezért a Küldöttközgyűlés döntött arról is, hogy meghosszabbítja az LTP kötés lehetőségét havi 3155.-Ft / 70 
hónap összeggel. Bízunk benne, hogy ez a jó hír sokaknak lehetőséget ad arra, hogy könnyebben teljesíthes-
sék hozzájárulásukat. Az Önkormányzatok szervező munkatársai továbbra is helyben fogadják az ingatlantu-
lajdonosokat, elvégzik a szükséges adminisztrációt.  
 

Kérjük, éljenek a lehetőséggel, mert - összefoglalva - két lehetőség van a csatorna önrész megfizetésére: 
A Társulat értesítését követő 30 napon belül 150.000 Ft, majd 2012 év elején 135.000 Ft, 
vagy 
legkésőbb a Társulat értesítését követő 15 napon belül a kijelölt szervezőknél LTP szerződés megkötésével 

70 hónapon keresztül 3.155 Ft megfizetésével teljesítheti hozzájárulását. 
 

Aki nem nyilatkozik, vagy nem kötött és most sem köt előtakarékossági szerződést (esetleg korábbi szerződése 
megszűnt vagy 6 hónapnál nagyobb az elmaradása), automatikusan az első kategóriába kerül, hiszen a társulat 
megalakulásával – a többség és a törvény erejénél fogva - mindenki taggá vált, a hozzájárulását minden ingat-
lantulajdonosnak teljesítenie kell. 

Kérjük, jöjjön el, hallgassa meg a szakembereket, tegye fel kérdéseit,  
szerezzen első kézből információt! 
 

Üdvözlettel: Kovács Ferenc Elnök   

A téma fontosságára tekintettel lakossági fórumra hívunk és várunk minden érintettet, amely 
a Simonffy Kálmán Művelődési Házban 2011. június 21-én (kedd) 18 órától 

kerül megrendezésre 
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A parlagfű a legveszélyesebb 
allergén gyomnövényünk, amely hosz-
szú ideig tartó virágzása és nagyfokú 
elterjedtsége miatt akár hónapokra is 
megkeserítheti pollenallergiás ember-
társaink életét. Virágporának fehérje-
bontó enzimei reagálnak az emberi 
nyálkahártyával, amelyek orrviszketést, 
tüsszögést, orrfolyást, szemviszketést, 
könnyezést, vagy akár komolyabb lég-
úti tüneteket (fulladás, nehézlégzés) 
okozhatnak. 

Magyarországon a népesség 25%-a 
allergiás e gyomnövényre, így a parlag-
fű elleni védekezés szabályait valamint 
büntetési tételeit az utóbbi években 
megszigorították. Mivel közeledik a 
parlagfű virágzásának ideje, az alábbiak 
szerint tájékoztatom a Tisztelt Lakossá-
got a védekezéssel kapcsolatos kötele-
zettségekről, bírságokról. 

A földhasználó a 2008. évi XLVI. 
törvény 17. § (4) bekezdése szerint köte-
les az adott év június 30. napjáig az in-
gatlanon a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, ezt köve-
tően pedig ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntarta-
ni. A jogszabályi rendelkezés alapján a 
jegyző június 30-át követően köteles 
hatósági eljárást kezdeni azon belterüle-
ti ingatlantulajdonosokkal szemben, 
akik elmulasztották a védekezési kötele-
zettségüket teljesíteni.  

A Polgármesteri Hivatal a jelenlegi 
jogszabályi előírások alapján kizárólag a 
város belterületén jogosult parlagfüves 
területek ügyében eljárni. 

Parlagfű észlelése esetén amennyiben 
a terület nem súlyosan fertőzött (a telket 
nem összefüggően borítja a parlagfű) a 

tulajdonos írásban fölszólításra kerül a 
védekezés azonnali elvégzésére. Ha a 
védekezést a tulajdonos a fölszólítás 
után sem végzi el, a hivatalnak közérde-
kű védekezést kell elrendelnie, és bírsá-
golás végett értesítenie kell a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Növény- és Talaj-
védelmi Igazgatóságát. A közérdekű 
védekezés költsége és az egyéb, járulé-
kos költségek az ingatlantulajdonost 
terhelik!  

Amennyiben az ingatlan területe 
parlagfűvel súlyosan fertőzött (a terület 
jelentős részét összefüggően borítja a 
parlagfű), külön felszólításra nincs lehe-
tőség, azonnal el kell rendelni a kény-
szerkaszálást! A Polgármesteri Hivatal 
által elvégzett kényszerkaszálás után a 
Pest Megyei Kormányhivatal Növény- 
és Talajvédelmi Igazgatóság szabja ki a 
parlagfű bírságot. Ez a hatósági jogkör 
már nem tartozik a település jegyzőjé-
hez. A növényvédelmi bírság legkisebb 
összege tizenötezer forint, de a legsú-
lyosabb esetekben akár ötmillió forint is 
kiszabható. 

Külterületi földek esetében a Mező-
gazdasági Szakigazgatási Hivatal Nö-
vény- és Talajvédelmi Igazgatósága a 
Földhivatallal együttműködve végzi a 
mentesítési feladatokat, és a bírságolást. 
Parlagfű észlelése esetén a Szakigazga-
tási Hivatal Közérdekű védekezést ren-
del el, melynek költségeit a földhaszná-
lónak kell megfizetni. Továbbá növény-
egészségügyi bírságot szabhat ki, 
amelynek felső határa akár a tizenöt 
millió forintot is elérheti!de ha nagyobb 
területről és visszaesően mulasztó föld-
tulajdonosról van szó, akár a 15 millió 
forintot is elérhetide ha nagyobb terület-

ről és visszaesően mulasztó földtulajdo-
nosról van szó, akár a 15 millió forintot 
is elérheti.de ha nagyobb területről és 
visszaesően mulasztó földtulajdonosról 
van szó, akár a 15 millió forintot is elér-
heti forintot is elérheti!fofoffffde ha na-
gyobb területről és visszaesően mulasz-
tó földtulajdonosról van szó, akár a 15 
millió forintot is elérheti Kérem a Tisz-
telt Lakosságot, hogy amennyiben kül-
területen észlelnek parlagfüves terüle-
tet, ne a Polgármesteri Hivatalt értesít-
sék, hanem az ügyben eljárni illetékes 
Pest Megyei Kormányhivatal Növény és 
Talajvédelmi Igazgatóságát (Cím: 2100 
Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3. Tel.: +36 
(28) 512-440). 

Természetesen nem kizárólag a par-
lagfüves területeket szankcionálják a 
jogszabályok. Előfordulhat, hogy nincs 
parlagfű a területen, viszont más gyo-
mok borítják. Mivel a gyomnövények 
többsége a parlagfűhöz hasonlóan 
allergén, ebben az esetben egy ered-
ménytelen fölszólítás után a Polgármes-
teri Hivatalnak az ügyet a növényvédel-
mi igazgatósághoz bírságolásra föl kell 
terjesztenie. Tájékoztatom a Tisztelt 
Lakosságot, hogy ezek a szankciók csak 
virágzó vagy magvat szóró gyomnövé-
nyek észlelése esetén alkalmazhatók! 

 Ezúton kérünk minden földhaszná-
lót és ingatlantulajdonost, hogy az ápolt 
egészséges környezet, a lakosok egész-
sége, bírságolás és kényszerkaszálás 
elkerülése érdekében végezzék el terüle-
teik gyommentesítését, ápolását, vala-
mint a folyamatos gyommentes állapot 
fenntartását. 

Bakó Krisztián  
aljegyző 

A PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS SZABÁLYAIRÓL 

Ezennel szeretnénk felhívni a lakosok fi-
gyelmét, miszerint térségünk településein a 
Kistérségi Gondozási Központ, akár annak 
vezetőjének nevével, csalók élnek vissza! 
Idős személyeket keresnek fel azzal a céllal, 
hogy pénzt csaljanak ki belőlük, vagy kifi-
gyelik a lehetséges helyeket, ahol azt tart-
hatják. Különböző indokokat találnak ki, 
amelyekkel felkereshetik Önöket (pl. jelző-
rendszeres készülék ellenőrzése, egészségi 
állapotuk felmérése stb.) 
Mivel az Intézmény részéről minden eset-
ben telefonos egyeztetést követően keres-
sük fel ellátottjainkat (fényképes, hivatalos 
pecséttel ellátott igazolvánnyal rendelkező 
személyek), ezért javasoljuk, váratlanul 
megjelenő személyeket NE engedjenek be 
otthonaikba!  Amennyiben nem biztos vala-
ki a telefonos megkereső személyében, ak-
kor az alábbi telefonszámon érdeklődjön 
Intézményünknél: 29 / 440-304.  

Szécsiné Fazekas Márta 
Intézményvezető 

FELHÍVÁS 

A Tápiómenti Tömegsport Ala-
pítvány szervezésében Schirilla 
György az Összefogás a Tápiós-
vidékért elnevezésű program 
keretében ismét ellátogatott a 
Tápió-vidékre. A 4 napos futás 
alkalmával a térség 21 települé-
sét érinti. A települések kísérő 
futással csatlakoztak a neves 
sportemberhez. 
Településünkre 2011. május 31-
én 11.00 órakor érkezett Schirilla 
György. 
A Blaskovich János Általános 
Iskola épületénél ünnepség kere-
tében került sor a város díszsza-
lagjának átadására, az iskola jó 
tanulója – jó sportolója köszönté-
sére. 

Kovács Ferenc  
polgármester 

SCHIRILLA GYÖRGY  
4 NAPOS FUTÁSA A TÁPIÓ-VIDÉKEN 

2011. MÁJUS 31 – JÚNIUS 3. 
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Ez az ellátási forma a saját ottho-
nukban élő, elsősorban idős és be-
teg rászorulók önálló életvitelének 
támogatását szolgálja. Az ellátás 
önkéntesen, saját kezdeményezésre 
vehető igénybe – szóban vagy írás-
ban. Az ellátást kezdeményezheti 
még a háziorvos és a lakókörnyezet-
ből bárki, aki ellátatlan, idős vagy 
szociálisan rászorult embert észlel. 

Az ellátás megkezdése előtt az 
intézményvezető, vagy az általa 
írásban meghatalmazott személy 
előgondozást végez. Ezt követően 
az intézményvezető igazolást állít ki 
a gondozási szükséglet mértékéről, 
melynek eredménye minimum 1 
órás gondozási szükséglet kell, 
hogy legyen az ellátás igénybevétel-
éhez. Amennyiben 4 órán túli gon-
dozási szükséglettel rendelkezik az 
idős személy, az előgondozást vég-
ző személy tájékoztatja, információt 
nyújt a bentlakásos intézményi el-
helyezéssel kapcsolatosan. 

Az idős személy szükséglete sze-
rint a gondozónő feladatai közé tar-

tozhatnak az alábbi feladatok: a sze-
mélyi- (pl.: fürdetés, mosdatás), kör-
nyezeti- (pl.: mosás, mosogatás) 
higiénia biztosítása, az egészség-
ügyi és mentális gondozás, az étke-
zésben való segítségnyújtás, gyógy-
szerelés, a bevásárlás, valamint bi-
zonyos ügyintézési feladatok 
(receptek felíratása-kiváltása, csek-
kek befizetése stb). 

Az előzőekben említett szociális 
ellátásokon felül – elsősorban ala-
pítványi háttérhez kapcsolódóan – 
az Intézmény segítségét lehet még 
kérni például: orvosi szakellátáshoz 
való hozzásegítéskor, szállítás meg-
szervezésekor, segédeszközökhöz 
(pl. pelenka, kerekesszék, szoba wc, 
járókeret, stb.) való hozzájutáskor, 
modern és speciális kötszerekkel 
való szakszerű kötözés igénylése-
kor. 

Az adott településeken a gondo-
zási feladatokat helyi lakosú, de az 
Intézmény állományába tartozó 
szociális gondozók végzik. 

 

Mennyit kell fizetni? 
A gondozónő lakáson eltöltött 

ideje után kell térítési díjat fizetni, 
melynek összege: 310 Ft / óra. Ezen 
összeget utólag, számla ellenében 
kell megfizetni, vagy a gondozónő-
nél, vagy az intézmény gazdasági 
irodájában. 

Térségünkben az Önkormányzat-
ok kötelezően ellátandó házi segít-
ségnyújtási feladatát a Kistérségi 
Gondozási Központ működteti, 
Nagykáta-i székhellyel. Amennyi-
ben saját, vagy közeli hozzátartozó-
ja részére bővebb információra len-
ne szüksége, akkor teljeskörű tájé-
koztatást, személyre szóló segítsé-
get tudunk biztosítani a területen 
dolgozó, intézményi igazolvánnyal 
rendelkező szociális gondozóink 
révén, vagy akár személyesen Intéz-
ményünkben (Nagykáta, Petőfi Sán-
dor u. 4/a).  

Telefonszámunk: 06 29/440–304. 
Szécsiné Fazekas Márta 

Intézményvezető 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

A „Borostyán” Nyugdíjas Klub Egyesület köszöne-
tét fejezi ki Mindenkinek, aki anyagi és természetbeni 
juttatással segített munkánkat, hogy a XIV. Nyugdíjas 
Béke Találkozót ilyen sikeresen tudtuk lebonyolítani, 
több mint 900 főt vendégül látni. 

Külön köszönet a virágboltoknak, mert a kapott vi-
rágokkal minden külföldi vendégünket meg tudtuk 
lepni egy „Anyák napi” cserepes virággal.  Kárpátaljá-
ról, Erdélyből és a Vajdaságból érkeztek kedves vendé-
gek 

Vendégeink jól érezték magukat, és szép emlékekkel 
távoztak Tápiószeléről. 

Az itt kötött barátságok számunkra is nagyon fonto-
sak és értékesek. 

A rendezvény lebonyolítását Leader pályázati támo-
gatással valósítottuk meg. 

 
A „Borostyán Nyugdíjas Klub Egyesület 

Vezetősége 
Köszönjük támogatóinknak: 
Városi Polgármesteri Hivatal, 
Boros László vállalkozó, Búzás Endre vállalkozó 
Bükkösi István nyugdíjas 
Co-op Star Kereskedelmi Zrt. 
Jenes Ferenc vállalkozó, Józsa László vállalkozó 

Kis-Pékség Tápiószentmárton 
Korpusz Taberna Kft. 
Kóré Pál vállalkozó 
Légrádi György kisállattenyésztő 
Lévainé Dobi Dorottya vállalkozó 
Mező Istvánné ref. lelkész 
Ménesi József Tápiómetall Műsz. Ker. Kft. 
Molnár József 
Nagy Ferenc REHM Hegesztéstechnika Kft. 
Nagykáta és Vidéke Tak. Szöv 
Őszi József Ganz Ász Kft. 
Palcsó Zoltán, Roszik Péter vállalkozó 
Szabó László és a polgárőrök, Szilváshús Kft., 
Szele Patika, Terék István nyugdíjas, Terék Imre, 
Terékné Kálló Ilona vállalkozó 
Tóth Lajos vállalkozó,  
Urbán Mária Városi Műv. Ház, 
Vágány Sándor vállalkozó 
Vona Ferenc vállalkozó 
Kiszelné Móró Szilvia pedagógus 
Horváthné Vágány Julianna pedagógus 
Horváth Katalin pedagógus 
Jónás Istvánné pedagógus 
Szűcs Józsefné pedagógus 

KÖSZÖNET 
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Moderátor: Jónás József újságíró 
állandó program: 
18:00-23:00 Babák úri népviseletben viseletben 
 című kiállítás Soltiné Szabó Erzsébet 
 és lánya, Solti Erzsébet gyűjteményéből. 
18:00-23:00 Arcfestés, lufi hajtogatás 
18:00-20:30  Kézműves foglalkozás gyerekeknek  

műsor: 
18:30- Babák úri népviseletben című kiállítás 
 megnyitója. Megnyitja: Dr. habil 
 Kálnoki-Gyöngyössy Márton megyei 
 múzeumigazgató, PMMI. Az öltözeteket 
 bemutatják a gyűjtemény tulajdonosai. 
19:00 Tápiószelei Színjátszó Társulat 
 előadása: Arany János: A bajusz 
 Rendezte: Katonáné Barna Zsu zsanna 
19:30 Kosztümös tárlatvezetés a múzeumban 
 A HAGYOMÁNY DÍCSÉRETE- 
 Paraszti öltözetek a Tápió-vidéké-
 ről című időszakai kiállítás megte
 kintése vezetéssel. Interaktív játé
 kok (óriás- és toronykirakó, 
 puzzle, varázskocka) 
20:30-21:00 4 For Dance kamara táncegyüttes 
 műsora 
21:15-22:15 Jazz és cimbalom- Terék József és 
 barátainak műsora 
22:15-23:15 Kosztümös tárlatvezetés a múze
 umban, időszaki kiállítás megte
 kintése. 
 Lámpás séta a botanikai tanösvé
 nyen. Vezető Vidra Tamás tájegy
 ségvezető DINP 
 Az úri viselet- filmvetítés 
23:15-23:30 Fényjáték - Luma Beamerz csoport 
 (Nagy Tamás és Füle Gábor) és 
 Valasek Gábor produkciója 
23:30-24:00 Tűzzsonglőrök műsora 
24:00-01:00 Nosztalgia zene és tánc a kúria
 kertben 

 
BELÉPŐJEGY-FELNŐTT: 1500 Ft DIÁK: 500 Ft 

MÚZEUMBARÁTI KÖRI TAG  
(érvényes tagkönyvvel): 800 Ft 

Jegyek elővételben is válthatók a múzeumban. 
 

A büfét biztosítja a Trafó Étterem 
Támogatók: Tápiószele: Ganz Ász Kft, 
Tápiószele Város Önkormányzata, ÖTE, 
Tápiómetall Kft, Gócsa Fotó Kft, Vágány Virág-
bolt, Varga József villanyszerelő, Józsa László 
borász, Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet,  
Cegléd: Glória Esküvői Ruhakölcsönző, Buda-
pest: Jónás és Társa Bt- Mesterpálinkák kereske-
dés  
Médiatámogató: Kisbíró Újság, Önkormányzati 
Híradó, www.tapiokultura.hu. 
A rendezvényen mindenki saját felelősségére 
vesz részt. 

INFORMÁCIÓ: 53-380-061 
WWW.BLASKOVICHMUZEUM.HU, 

WWW.PMMI.HU. 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA  
BLASKOVICH MÚZEUM 

2011. JÚNIUS 18. SZOMBAT 18-24 óra 
SZTÁRVENDÉG: 4 FOR DANCE  

kamara táncegyüttes  
(a 2007-es Csillag születik c. műsor 2. helyezettje) 

Az idei múzeumok éjszakája rendezvényt már ötödik alkalommal 
szervezi a Blaskovich Múzeum Baráti Köre.  

Az idei program sztárvendége a 4 for Dance Táncegyüttes. A négy 
nyíregyházi fiúból álló csapat a magyar néptánc autentikus elemeit virtu-
óz ritmusjátékokkal teszi izgalmassá, s így egy önálló stílust hoztak lét-
re.  Produkcióikkal az RTL Klub első (2007. évi) Csillag születik műsorá-
nak második helyezését hozták el, Utasi Árpád mesemondó mögött. 

Az együttes 2009-ben Montreal-ban az UNESCO védnöksége alatti 
Dance World Cupon, a hivatalos táncvilágkupán három kategóriában is 
– folk, show, step -  megszerezte a világbajnoki címet. Megkapták a 
Dance World Cup legtöbb díját nyerő együttes különdíját is, a 2500 - 
világ minden tájáról érkező - résztvevő közül.   

A BBC egyik legnagyobb showjának sztárvendégeként a Tonight is 
the night-ban szerepeltek, ahol John Barrowman -  hollywoodi sztár -
  így mutatta be a 4 for Dance-t: „ezt az elkápráztató csapatot a világon min-
denkinek látnia kell!” A műsor nézettsége 12 millió volt. A londoni show-
ban együtt szerepeltek Michael Flatley társulatával. 2011 februárjában 
Magyarországot az Európai Unió Soros Elnökeként képviselve Peking-
ben - 14 műsoron keresztül - egy héten át a Chaoyang Parkban 470.000 
néző előtt mutatkoztak be. A 4 for Dance meghívást kapott a világ egyik 
legnagyobb fesztiváljára, az edinburghi Fringe fesztiválra is, ahol Robbie 
Williams-t, Jude Law-t es a Doktor House-ból is ismert Hugh Laurie-t is 
felfedezték. Június 18.-án Tápiószelén lesznek láthatók. 

Rendezvényünk sajnos nem ingyenes, mivel ezt a múzeumi civil szer-
veződés rendezi, mert a múzeum, mint közgyűjtemény alapfeladatai 
(gyűjtés, őrzés bemutatás) közé nem tartozik a kulturális programszerve-
zés. Mivel sem a megyei fenntartótól, sem a kulturális kormányzattól 
még pályázati formában sincs erre támogatás, ezért egyesületünk teremti 
elő a sok százezer forintos költségeket (bizony az előadói és fellépési 
díjak igen komoly összegek). A Blaskovich Múzeum Baráti Körének igaz 
van egy tagsági díja (1200 Ft), de a 250 főnél önmagában sem elegendő 
erre a kulturális program együttesre, de mi rendezünk a Blaskovich Na-
pokon, a Múzeumi Őszi Fesztiválon is programokat, történeti játszóházat 
(s ezek ingyenesek), hogy a diákoknak szóló Blaskovich - díjről még nem 
is tettem említést. Ezek mellett számos nívós kiadvány is készítünk, két-
évente kiadunk egyet. Ezért a belépő díj szedésére sajnos szükségünk 
van. Igaz a felnőtt jegy 1500 Ft-os áráért önmagában csak a 4 for Dance  
műsorát sehol sem nézhetnék meg, de ez alkalommal a múzeumi állan-
dó és időszaki kiállítást (belépőjegy ide egyébként 600 Ft), baba viseleti 
bemutatót, színjátékot, fényjátékot, tűzzsönglőr műsort láthatnak, jazz 
zenét hallgathatnak. (A részletes program az újságban olvasható.) 

Éppen ezért kérjük, hogy jelenlétükkel is támogassák e nagyszerű 
kezdeményezést, hogy a múzeumokat ezen az estén másképp megismer-
hessék. Sajnos az időpont egybeesik a szelei ballagással (de egyik idő-
pontra sincs egyesületünknek befolyása), ezért várjuk estére a ballagó 
diákok vendégeit is, mivel egy különleges program részesei lehetnek. 

Kérjük, népszerűsítsék a tápiószelei múzeumok éjszakáját, aminek 
programja most is bizony több nagy és fővárosi intézmény műsorának 
színvonalával vetekszik.    Gócsáné Móró Csilla 

egyesületi titkár-múzeumigazgató 

IDÉN IS LESZ  
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNY 

KÖNYV KÉSZÜLT A TÁPIÓSZELEI ZÁRDA  
ÉS POLGÁRI ISKOLÁRÓL 

 
Kupi Miklós USA-ban élő magyar szerző több éves komoly kutatása 

eredményeként elkészítette a tápiószelei zárda és polgári iskola (1942-
1950) történetét. Az elmúlt év júniusában településünkön is kutatott, 
több egykori diákkal készített interjút. A kötet kiadója az Isteni Szeretet 
Leányai Egyházi Szervezet.  

A könyvbemutató 2011. július 22-én, pénteken 17 órakor kezdődik 
a múzeumban, melyen a szerzőn kívül a pesti zárda apácái is jelen 
lesznek. Rendezvényünkre szeretettel várjuk az egykori diákokat.  

Kérjük, értesítsék azokat is, akik nem Szelén élnek. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk. 

Gócsáné Móró Csilla 
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Engedjék meg, hogy egy látszólag nem 
ide illő történettel kezdjem. 

Olvastam egy királyról, aki elhatározta, 
hogy templomot építtet az istene tiszteletére. 
A templom építése közben három munkást 
megkérdeztek, hogy mit csinálnak ott. Az 
egyik ült és téglákat pakolt a helyükre a 
templom falához. Te mit csinálsz? - Köveket 
pakolok. Egy másik mintát faragott az ablak 
ívére. Hát te mit csinálsz? - Vések. A harma-
dik nagy odafigyeléssel a bejárat oszlopát 
egyengette kerek formájúra. Te mit csinálsz? 
- Templomot építek. 

Véget ért a tanév, és a legfontosabb kér-
dés nekünk is az, hogy templomot építet-
tünk-e – vagy „csak” téglákat pakoltunk, 
mintákat faragtunk. Hogy dolgoztunk az 
idén? Beleragadtunk-e a hétköznapok rutin-
jába – vagy túllendültünk azon? Túlláttunk-e 
a részleteken, a mindennapi fárasztó felada-
tokon? Szem előtt tartottuk-e a célt, a jövőt?  
Figyeltünk-e arra, hogy a nagy egészhez mit 
teszünk hozzá? 

Azt hiszem igen, ez egy sikeres tanév 
volt eredményekben, kezdeményezések-
ben, döntésekben. 

Ne gondolja senki, hogy az eredmények 
önmaguktól születnek. A legkülönbözőbb 
módokon támogattuk a tehetségeket. A ta-
nulmányi- és sportversenyeken kiemelkedő-
en szerepeltek tanítványaink, megérdemlik, 
hogy nevükre felfigyeljen a város lakossága.  

Badenszkiné Lesták Zsuzsanna és Molnárné 
Volák Ildikó tanárnők irányításával beneveztek és 
igen előkelő helyet vívtak ki a 8.b-ből  Szakács 
Roland, Kass Zita, Petró Emőke, Palásti Lia 
Dana, Turóczi Ajna, Katona Fanni, Laczkó Vivi-
en, Rafael Mercédesz, Merfelsz Ottília , Majoros 
Vivien és a 7.b osztály tanulói maguknak a 
kárpát-medencei „Székely Kapuk - Zöld 
Kapuk” programban, melyet magyarországi 
és határon túli iskolák részére írtak ki. 

A program fő célja volt, hogy elősegítse és 
támogassa a résztvevő iskolák, pedagógusok 
és gyerekek népművészeti hagyományokkal, 
közösségi kultúrával és környezeti neveléssel 
kapcsolatos együttműködését. A szelei isko-
lások a program mindkét versenyfeladatát 
teljesítették. Először Betlehemet készíttek és a 

betlehemi népszokást elevenítették fel. A 
másik feladatuk egy vándorkiállítás megren-
dezése volt, melynek keretében tablókat 
kellett készíteni az éghajlatváltozás, a ve-
szélyben lévő élővilág, illetve a háztartásunk 
környezetbarát működtetése témakörökben. 
A produktumokat több helyi civil szervezet 
is megcsodálhatta. 

A Bókay Árpád Országos Biológia Ver-
senyen, ahová bejutni több lépcsős megmé-
rettetésen keresztül lehet, az ország 30 leg-
jobb iskolája versenyében a mi 8.b osztá-
lyunkból Palásti Lia Dana 3., Turóczi Ajna 7., a 
8.a –ból Gulyás Eszter és Lenkei Fanni a 11. és 
15. helyezést érte el Tóthné Bertók Ágnes és 
Bertók Györgyné felkészítésével. A Teleki Pál 
Földrajz és Földtani Verseny megyei fordu-
lójában Nagy Beatrix 8.c  3. és Palásti Lia Dana 
8.b osztályosunk 6. helyezését Némedi 
Tamásné készítette elő. 

A Tápiószentmártoni Tehetséges Gyerme-
kekért Alapítvány a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetében benyújtott 
pályázata támogatást nyert a Tápió-menti 
Kvíz-fesztivál megrendezésére, melyen a 
HAJT-A Csapat területén lévő általános isko-
lák tanulói vettek részt. 

A Tápió-menti Kvíz-fesztivál jelszava: 
JÁTSZVA TANULNI – TANULVA JÁTSZA-
NI! 

Két csapatunk is bejutott a döntőbe (19 
iskola 3-3 csapatával 
versenyezve) és a 
Katona Fanni, Nagy 
Beatrix, Szamosújvári 
Bálint versenyzőkből 
összeállt csapat az 
első helyet szerezte 
meg, mutatva kiemel-
kedő általános mű-
veltségüket, jó reflexe-
iket és taktikai érzékü-
ket. A nem lebecsülen-
dő 8. helyet érte el - 
ebben az igen erős 
mezőnyben - Palásti 
Lia Dana, Petró Emőke , 
Turóczi Ajna triója. 
„A Rigó énekeljen!” 

Kárpát-medencei környezetvédelmi csapat-
verseny országos döntőjében Dr.Hajdú Jenőné 
irányításával Erős Rebeka, Palásti Alex, Kanyó 
Dominik, Katona Krisztián és Jánosi Roland 
képviselték iskolánkat és 3. helyezettek let-
tek. Szintén 3. helyezett lett a Kistérségi 
elsősegélynyújtó versenyen Sipos Csilla, Tóth 
Gábor, Molnár Dóra, Murányi Szimonetta, Ru-

bint Kinga által képviselt csapatunk. A Szent-
Györgyi Albert Kistérségi Természetvédel-
mi Versenyen – Szent-lőrinckátán - Erős 
Rebeka 5.b osztályos tanuló kiemelkedően 
magas teljesítménnyel lett első,  nyerte meg a 
vetélkedőt. 

A sport terén is szép sikereink születtek. 
A 7-8. osztályos lányok kézilabdában a 

körzeti 2. helyet, a fiúk a körzeti 1. után a 
megyei területi 2. helyet szerezték meg. Atlé-
tikában a fiú 7-8-dikos és az 5-6. osztályos 
lányok csapata öt- és négypróbában körzeti 
4., az 5-6. osztályos fiú négypróbázók a kör-
zeti 1. és a megyei 6. helyet szerezték meg. A 
kiváló teljesítményt Makai Sándor (egyéni 
összetettben is 1.), Bezzeg Patrik, Safranyik 
Dániel, Földes Márk, Tóth Gábor és Horváth 
József érték el. Felkészítőjük Nagy Tamás testne-
velő. 

Molnár János tanár úr focicsapata is reme-
kelt. A 7-8. évfolyam teremlabdarúgó torná-
ján körzeti 1., a megyei területi versenyen 3. 
lett a csapat. A megyei meghívásos labdarú-
gó tornán Tóalmáson a csapat 1., a legjobb 
játékos és gólkirály Kiss Krisztián 8.a osztá-
lyos tanuló lett. A polgárvédelmi körzeti 
versenyen is részt vettünk,  5. helyet szerez-
ve. 

Tudjuk azonban azt is, hogy a munkának, 
igyekezetnek, áldozatnak egyáltalán nem 
természetes jutalma a győzelem. Mégse 
mondhatjuk, hogy ekkor hiába dolgoztunk, 
fáradtunk, akartunk, mert munka, igyekezet 
és áldozat nélkül nincs eredmény, nem kép-
zelhető el siker. „A siker, az nem egy végcél, 
hanem a cél irányában történő folyamatos 
haladás.” 

„Az életben nem az jelenti a tragédiát, ha 
nem éred el a célokat, hanem, ha nincsenek 
céljaid.” 

ISKOLÁNK FELSŐ TAGOZATÁNAK 2010/2011-ES TANÉVÉRŐL  



Önkormányzati Híradó 

8 2011. június 

ISKOLA BÜFÉ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Pályázni kívánók a részletes pályázati felté-

teleket átvehetik az iskola titkárságán. 
 

 A pályázat benyújtásának határideje:  

2011. július 15. 12 óra 
A pályázat benyújtásának helye: 

Blaskovich János Általános Iskola  

2766. Tápiószele, Széchenyi u. 20. 

Eredményhirdetés: 2011. július 28. 12 óra 
 
Tápiószele, 2011. június 02. 

Kácsorné György Gabriella 
iskolaigazgató 

MEGHÍVÓ 
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt  

a tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola ballagással egybekötött tanévzáró ünnepségére. 

Helyszín: Tápiószele, Széchenyi u. 20.  
Időpont: 2011. június 18. (szombat) 10.00 óra 

Tájékoztatjuk a javítóvizsgára várókat arról, hogy a vizsgák 
augusztus 24-én (szerdán) 9.00 órakor lesznek a Széchenyi 
úti iskolában. Tankönyvekről, tankönyvárakról kérjük, fi-
gyeljék a hirdetőtáblákat, iskolai kapukat, ahol értesítjük 
Önöket az árusítás helyéről és idejéről. Köszönjük az 
„Építsünk Iskolát” Alapítványnak és azon polgároknak, akik 
adójuk 1 %-át felajánlották, hogy iskolánk diákjait osztályki-
rándulások alkalmával és jó tanulmányi eredmények elérése 
esetén pénzben és könyvjutalomban részesíthettük. Köszön-
jük a helyi vállalkozóknak és szülőknek iskolánk egész éves 
programjaihoz nyújtott erkölcsi és anyagi támogatását. Bí-
zunk a további jó együttműködésben! Iskolánk Széchenyi úti 
épületében egész nyáron hétfőtől-csütörtökig 8.00 és 12.00 

óra között ügyeletet tartunk. A nyári napközi kellő létszám 
esetén július 15-ig működik. 
A Budakalász Gimnázium Tápiószele Tagintézménye fel-
vételt hirdet a 2011/2012-es tanévre, felnőttek részére, 10., 11., 
12 évfolyamra, az alábbi időpontokban: 
2011. június 06-tól 2011. június 10-ig 800-1700 között. 
2011. augusztus 22-26. 1000-1700 között. 
2011. augusztus 29-től, szeptember 2-ig 1000-1700 között. 
A jelentkezés feltételéről bővebb felvilágosítást a  
06/30 816 4986-os telefonszámon kérhetnek. 

 
Kácsorné György Gabriella 

Tagintézmény - vezető 

HIRDETÉSEK, INFORMÁCIÓK, KÖSZÖNETEK 

SIPOS TAMÁS 1/c osztályos tanuló a Nyársapáti 
Mesemondó versenyen, épp az I. helyezettnek járó 

díjat veszi át Balázs Ágnes színésznőtől 

Köszönöm mindenki igyekezetét, azokét 
is, akik nem érték el az áhított célt, de meg-
vívták a küzdelmüket. 

Soha nem féltünk és ijedünk meg a problé-
mák láttán. Hannibál szavaival élve: „Vagy 
találunk utat, vagy építünk egyet.”- valljuk. 

Segítettük a magatartási problémákkal, 
hátrányos helyzettel küzdő gyerekeket. Kü-
lönféle játékok, terápiás módszerek, a család-
dal való kapcsolattartás, megnövelt kommu-
nikációs lehetőségek szerepeltek progra-
munkban. Munkacsoportokat alkotva ( óvo-
da-iskola átmenetet támogató, mérés-
értékelést biztosító, középiskolai beiskolázást 
elősegítő, egészségvédő, módszertani adaptá-
ciót elősegítő, irányító- menedzselő munka-
csoportok működtek) mentorokat kijelölve 
kísértük figyelemmel tanulóinkat. 

Visszagondolva, a sok-sok emlékezetes 
pillanatra: a tanévnyitó az új, 21..századnak 
megfelelő, a környék legszebb és legmoder-

nebb iskolaépületében, a több évtizedre visz-
szanyúló hagyományokkal rendelkező Dam-
janich témahét programjai, a hulladékgyűjtési 
akciók, az Október 23-ai megemlékezésünk, 
egészségvédelmi nap rendezése a  partneri 
civil szervezetek segítségével, a 8. osztályosok 
felvételi előkészítői és pályaválasztási tájékoz-
tatói, a mikulás ünnepségek, a fenyőbál, a 
nemzetek karácsonya projekt, a farsangi kar-
nevál, ünnepi műsor az 1848/49-es forrada-
lom és szabadságharc tiszteletére, segítség a  
kistérségi komplex tanulmányi verseny ren-
dezésében, intézményi „jó gyakorlatok” be-
mutatása, anyák napi megemlékezések , a 
Dance aerobic csoportunk fellépései, országos 
mérési, értékelési rendszerek lebonyolítása, 
osztálykirándulások, a szabadidő szervezőnk 
közreműködésével kerékpártúrák, buszos 
kirándulások, színházlátogatások, hangverse-
nyek, futás a Tápió-Vidékért  Schirilla 
Györggyel , pedagógus továbbképzések, hos-

pitálások. 
Sok ilyen feltöltő pillanatot kívánok min-

denkinek az elkövetkezőkben is. 
Kedves Kollégák! Köszönöm, hogy nap- 

nap után pakoltátok a téglákat, faragtátok a 
mintákat, egyengettétek az oszlopokat és nem 
felejtettétek el, hogy templomot építetek! 
Gratulálok az eredményekhez, és kívánom, 
hogy a történelem ismételje meg önmagát 
jövőre is. Kívánom, hogy élvezzétek a jól 
megérdemelt pihenést. 

„Az idő az istenek adománya, azért ada-
tott az embernek, hogy használja, kihasznál-
ja.” 

Ezért kell az időt, pillanatot megélnünk, 
tartalommal megtöltenünk. 

Szép nyarat kívánok mindenkinek, tanár-
nak és tanulónak egyaránt! 

Récsi Lászlóné 
Igazgató helyettes 
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Legmerészebb álmaimban sem 
reméltem, hogy ilyen lelkes érdek-
lődés kíséri a Liszt Ferenc-év 
tápiószelei rendezvényeit. 

 Húsvét előtt Liszt Ferenc Krisz-
tus oratóriumának közös és nyilvá-
nos meghallgatásának sikere a mű-
velődési házban felbátorított, és a 
zeneszerző születésének 
bicentenáriuma alkalmából meghir-
detett műveltségi vetélkedő előké-
születeihez újabb zenehallgatási 
alkalmat kezdeményeztem.  A ti-
zennégy benevező csapat képviselő-
ivel hét népszerű Liszt-mű részletét 
hallgattuk meg, átadva magunkat 
az olykor szenvedélyesen magával 
ragadó, máskor lírai lágyságával 
gyönyörködtető zene áradásának. 

A beszélgetésekből kiderült, 
hogy az ismerkedés a zeneszerző 
életútjával, zenetörténeti jelentősé-
gével szórakoztató elfoglaltságot 
jelent a kis közösségek számára, de 
a zeneművek felismerésére némi 
szorongással gondolnak. Május 29-
én 16 órakor hetven jól felkészült, 
derűs, játékra kész versenyzővel és 
számos érdeklődővel telt meg a 
Simonffy Kálmán Művelődési Ház 
nagyterme. A résztvevők életkora 4 

és 80 év között oszlott meg. (Bénító 
feszültség csak egyetlen jelenlevőn 
uralkodott el a kezdés perceiben: a 
verseny anyagának összeállítóján és 
lebonyolítóján.) 

Urbán Mária igazgató asszony 
üdvözlő és kedvesen bátorító szava-
inak elhangzása után gyertyát gyúj-
tott a hősök emlékére, tekintettel 
arra, hogy ezekben a napokban ró-
luk emlékezik meg az ország. Fara-
gó Sándor értő és hazaszeretettől 
fűtött előadásában Vörösmarty Mi-
hály Liszt Ferenchez írt ódája te-
remtette meg a műveltségi vetélke-
dő emelkedett hangulatát. 

A civil szervezetek, a zeneiskola 
tanulói, az általános iskola és az 
óvoda pedagógusai, a baráti társa-
ságok 14 versenyző csapata először 
a totó szabályai szerint, majd négy 
zenemű felismerésével, végül Liszt 
művészi pályájának ismeretét bizo-
nyító feladatsor megoldásával győ-
zött meg bennünket arról, hogy ját-
szani csak komolyan érdemes. 

Az előzmények ismeretében nem 
meglepő, hogy hat csapat (az ált. 
iskola és az óvoda pedagógusai, a 
Blaskovich Múzeum Baráti Köre, a 
Bizalom Klub 2., a „Credo” család,  

a Terefere Klub) hibátlan megoldást 
nyújtott be a zsűrinek. A Mozgás-
korlátozottak csapata csupán egy, 
az Erdélyi Klub két pontot veszített. 
Imponáló tájékozottságot bizonyí-
tott a Zeneiskola, a Folton-folt Klub, 
a SMASZK, a Nagycsaládosok, a 
Bizalom Klub 1. és a Barátok kis 
közössége is. Nagyszerű eredmény 
ez, amely sokat hozzáad Tápiószele 
gazdag és sokoldalú kulturális éle-
téhez! Badenszkiné Lesták Zsuzsan-
na és Dobi Diána gyors, pontos és 
összehangolt munkájának köszön-
hetően rövid idő alatt megszületett 
az eredmény. Nagyon hálás vagyok 
együttműködésükért. 

A névre szóló oklevelek, a csapa-
toknak átadott finom torták mellett 
értékes jutalom volt a SZIRT együt-
tes alkalomhoz méltó, jó zenei ízlés-
sel összeállított műsora, a magas 
szinten képzett énekesek és zongo-
rista előadásában. 

Ünnepi délután volt ez, amely az 
összetartozás érzését erősítette a 
megőrzésre méltó értékek elfogadá-
sával és befogadásával. Van okom 
abban bízni, hogy ez a kör a jövő-
ben egyre bővül… 

Szatmári Imréné 

JÁTSZANI CSAK KOMOLYAN ÉRDEMES 

A Tápiószelei Természetbarát Klub 10 évvel ezelőtt ren-
dezte meg első gyalogos teljesítménytúráját a történelmi 
sóúton. Az elmúlt 10 évben megrendezett Téli- és Szent 
Iván éji sóút túrákon eddig közel kétezer túrázó vett 
részt és ismert meg apróbb részleteket a sóút történeté-
ből. Az idei Sóút II. túrán a díjazás mellé már adtuk és a 
későbbiek során minden túrázó megkapja a tanulmányt 
a sóút történetéről - Baksa László írását, hogy a ma 
pusztának tűnő vidékünket járva megismerhessük a 
sóút korabeli világát a maga szépségeivel.  

 
Legközelebb a Szent Iván éji sóúton június 25-én 

szombaton az éjszakai túrán. 
Rajt helye: Szolnok vasútállomás utascsarnoka 21.00 – 

22.00 között. 
 

Nyílt, nevezéses rendezvény, az SZTTK kupa része. 
Túratáv: 33 km, cél: Tápiószele, Faház bisztró, vasárnap 
hajnali 2.00-től, forró tea, virsli, mustár,  
díjazás: kitűző és emléklap, a harmadik alkalommal 
teljesítőknek „100 km a Sóúton” jelvény  
  Sóút extra 50 km, cél: Nagykáta, Gyógy és Strandfür-
dő, reggel 6.00-tól a túrázóknak díjmentes fürdőzés akár 
egész nap a sós-jódos gyógyvízben, külön díjazás egy 
oklevél. 
 

Szeretettel vár minden érdeklődőt a rendezőség.  
Kérjük látogassanak el honlapunkra is a 

www.szeletura.hu ra. 
 

Lipák István  
klubvezető 

ISMÉT A SÓÚTON 
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„Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát” Wass Albert 

Hagyományőrző-családi nap 
2011. június 11. szombat 

TÁPIÓSZELE, NÉPKERT 
 

10:00-18:00 népi játszótér, kosaras fakörhinta 
10:00-18:00 rovásírás tanulás – Lénárth Andrással  
10:00-17:00 kézműves foglalkozások, gyöngyfűzés, agyagozás stb.  
10:00-18:00 Berényi Sándor, késes, népi iparművész, szablyahajtogató bemutatója  
10:00-16:00 íjászat, bemutató és verseny  
10:00-16:00 egészségmérés, masszíroztatás 
10:00-16:00 kispályás foci, sakk bajnokság 
10:00 jurta sátorállítás 
10:00 lovagi játék –pünkösdi királyválasztás  
13:00 gyermek műsorok 
13:30 motoroztatás a Tápiómenti Motoros Klub közreműködésével 
14:30 a tápiószelei óvodások és iskolások népi tánc bemutatója 
15:30 Regélő Fehér Táltos Dobcsapat 
16:30 Néptánc bemutató, fellép a Csepeli Öreg Táncosok Együttese és a nagykátai Katica Nyugdíjas 
 Tánccsoport 
17:30 Gólyalábas paraszt komédia 
18:30 baranta hagyományos magyar harcművészeti bemutató a ceglédi Rózsa Sándor baranta csapat 
 közreműködésével. 
19:30 óra koncert  
 után éjszakai látványos kovács bemutató, sétakocsikázás hintóval, múzeum és tájház látogatás, 
 ismerkedés a várossal  

FŐZŐVERSENY 8:00-14:00-ig 
 

Rossz idő esetén a programok a művelődési házban és a művelődési ház parkolójában felállított  
nagyrendezvény sátorban kerülnek megrendezésre! 

 
Belépőjegy: a családi napra és a koncertre együttesen: 500 Ft a felnőtteknek, 
         300 Ft a gyerekeknek 

10 éven aluli gyerekeknek ingyenes 
 

A családi napra a jegyek a helyszínen 10:00-16:00 között válthatók 
17 óra után váltott belépőjegy ára 1300 Ft.  

A programokon mindenki csak saját felelősségére vehet részt! A programváltozás jogát fenntartjuk! 
 

A rendezvény támogatói:  
Czerván György, államtitkár országgyűlési képviselő, 

 EURO-NOVEX Kft. 
Tápiószele Város Önkormányzata 

Tápiómetall Kft 
+ 

REHM Hegesztéstecnikai Kft, Józsa László kistermelő, Varga–tészta Kft, Ganz-Ász Kft,  
CG Electric Systems Hungary Zrt., 

Katona Nyomda, Unimax 2002 Kft, DEUR – Mobile Bt., Kulcsár László, Patai József, Vona Ferenc, 
Kiss Gábor ötvös 

 
A rendezvény szervezője: 

 
Tápiószelei Simonffy Kálmán Könyvtár és Művelődési Ház, A művelődési házban működő klubok, Nemzeti 

Kör, Bizalom Klub, Motoros Klub, Erdélyi-Magyarok Klubja, Tápiószelei Színjátszó Társulat 
A szervezők köszönik az összefogást! 
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16 éve annak, hogy egy lelkes kis csoport elhatározta, 
hogy a beteg, mozgásukban korlátozott embertársaik-
nak gondjaikban, problémáik megoldásában segítsé-
get-támaszt nyújtva megalakítják a klubot, fölvállalva 
a nem mindig hálás, sok fáradsággal járó, de emberileg 
nagyon szép feladatot. A klub első vezetője Ledacs 
Kiss Mónika volt. Mi utódok hálásan köszönjük és tisz-
telgünk az alapítókra emlékezve. Azóta az a kis létszá-
mú csoport Jovanovitsné Marika tevékeny szervező 
munkájának köszönhetően a város legnagyobb létszá-
mú tápiószelei polgárokból álló civil szervezetévé nőt-
te ki magát 
A születésnapi klubdélutánt megtisztelte jelenlétével 
városunk polgármestere, alpolgármestere, jegyzőnője, 
önkéntes tűzoltóparancsnokunk és helyettese, vala-
mint több civil szervezet képviselője. 
A klubvezető Jovanovitsné Marika köszöntője után 
Kovács Ferenc polgármester úr üdvözölte a jelenlévő-
ket, kiemelte, hogy a klub milyen fontos szerepet tölt 
be a város életében. Külön kiemelte a klubvezető fá-
radságot nem ismerő lelkiismeretes munkáját, erőt és 
főleg jó egészséget kívánt a további munkájához és a 
város nevében hatalmas virágcsokorral fejezte ki hálá-
ját. 
Kedves művelődési ház igazgatónőnk meghatott sza-
vakkal köszöntötte a jelenlévőket. 
 

Nagyon szép műsort nézhettünk végig. 
Borsos Judit  vers 
Samu Sándorné  ének 
Miskolcziné Terike ének 
Bartucz Antalné  próza-ének 
Sipos Jenő  ének 
Mozgáskorlátozott Klub  énekkar 

Az ünnepség meglepetése a hatalmas torta volt 
(képünkön) közepén 16-os számgyertya és tűzijáték. 
A továbbiakban pedig Terék Pista barátunk ismét bizo-
nyosságát adta, hogy nem véletlenül kapta a kitüntető 
díszoklevelet a várostól (mindnyájunkat megénekelte-
tett). 
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani: 

Józsa László, Kóré Pál, Sziráki Károly uraknak 
mert nagylelkű adományaik nélkül nagyon szerény 
lett volna az ünnepi asztal terítéke. 
Május 29-én a művelődés házban Liszt Ferenc születé-
sének bicentenáriuma alkalmából rendezett műveltségi 
vetélkedőn a Mozgáskorlátozott Klub csapata 1 ponttal 
lemaradva a II. helyen végzett az induló 14 csapat kö-
zül. 
A klub gratulál a vetélkedőn kitűnően szereplő csapat 
tagjainak. 

Tápiószelei Mozgáskorlátozottak Klubja 

16 ÉVES A TÁPIÓSZELEI MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KLUBJA 
ÜNNEPÉLYES KLUBDÉLUTÁNT TARTOTT MÁJUS 25-ÉN A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK KLUBJA. 

A dohányzásról és annak szabályo-
zásáról egyre gyakrabban hallunk a 
TV-ben, rádióban állandó napiren-
den lévő téma. Mindenki a megol-
dásokat keresi, hogyan lehet a hatá-
rokat betartani és betartatni. Az or-
szággyűlés éppen a napokban sza-
vazta meg a Nemdohányzók védel-
méről szóló törvény szigorításait. A 
törvény 2012. január 1-jén lép élet-
be. Az ország egészségi állapota 
sajnos évről évre rosszabb a do-
hányzással kapcsolatos megbetege-
déseket tekintve. A törvény módo-
sításának célja, a nemdohányzók 
valamint az életkoruk vagy egész-
ségi állapotuk miatt fokozott vé-
delmet igénylő személyek védelme  
A törvénymódosítás eredménye-
ként jövő év januárjától a kijelölt 
helyek kivételével nem szabad do-
hányozni közforgalmú intézmény 
nyilvánosság számára nyitva álló 
helyiségeiben, közösségi közlekedé-
si eszközön, munkahelyen, a gyalo-
gosforgalom számára nyitva álló 
aluljárókban és egyéb, zárt légterű 
közforgalmú közlekedő, összekötő 
terekben, valamint közterületi ját-
szótereken, továbbá a játszóterek 
külső határvonalától számított 5 

méteres távolságon belül. Ugyan-
csak tilos lesz rágyújtani a vasúti 
pályaudvarok utasok által használt 
területein így például a peronokon, 
vasúti aluljárókban, továbbá a busz, 
villamos és trolibuszmegállókban, 
és várakozó helyeken, valamint 
azok 5 méteres távolságán belül. 
Nem lehet dohányzó helyet kijelölni 
közforgalmú intézmények és mun-
kahelyek zárt légterű helyiségeiben, 
helyi tömegközlekedési eszközö-
kön, a HÉV-en, a távolsági buszon, 
valamint a menetrend szerint közle-
kedő személyszállító vonaton. Köz-
oktatási, gyermekjóléti, és gyermek-
védelmi intézményben, továbbá az 
egészségügyi szolgáltatóknál így 
például a háziorvosi és szakorvosi 
rendelőkben, kórházakban még 
nyílt légtérben sem jelölhető ki do-
h á n y z ó h e l y .  A  b ü n t e t é s -
végrehajtási intézményekben a 
fogvatartottak – köztük a kóros el-
meállapotúak – számára, valamint a 
pszichiátriai intézetben a pszichiát-
riai betegek számára azonban zárt 
légterű dohányzóhely is kijelölhető. 
Azokon a munkahelyeken, amelye-
ket a munkáltató nem nyilvánított 
nemdohányzó munkahellyé, nyílt 

légterű dohányzóhelyet kell kijelöl-
ni. A közös használatú, zárt légterű 
helyiségben való dohányzás tilalma 
a társasházakra, lakásszövetkeze-
tekre is kiterjed, ha az összes tulaj-
donos, vagy lakásszövetkezeti tag 
legalább négyötöde másként nem 
dönt. 
Újdonság az úgynevezett szivarszo-
ba, amely a vendéglátóhelyeken, 
szállodákban a most elfogadott mó-
dosítás hatálybalépésekor már mű-
ködő, engedélyezett zárt légterű 
dohányzóhely lehet. Itt azonban étel 
vagy ital nem szolgálható fel. To-
vábbá a szolgáltatást igénybevevő 
dohányzó vendégek ott tartózkodá-
sa alatt a munkavállaló nem köte-
lezhető arra, hogy ebben a helyiség-
ben munkát végezzen. A szivarszo-
ba légcsere feltételeit nyílászáró 
szerkezetekkel vagy egyéb műszaki 
berendezéssel kell biztosítani úgy, 
hogy dohányfüst a nemdohányzó 
helységekbe ne juthasson be. 
A törvény betartását a Népegész-
ségügyi Intézetek, ill. a Fogyasztó-
védelmi Hatóságok és Közterületi 
szervek fogják ellenőrzi. 
 

ÁNTSZ Monori Nagykátai kistérségi 
Intézet  

RÁGYÚJTUNK, DE HOL? 
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Kiszel Zsófia 
szakosztályvezetőnő 

A tavalyi 11. hely után hatalmas előrelépést tett Tápiószele férfi felnőtt kézilabda csapata!Kemény, férfias csaták után, 

20 csapatból végül a megyei bajnokság 3. helyét szerezte meg. 
A bajnokság elején a cél a legjobb 8-ba való bejutás volt, így már akkor is nagy volt az öröm mikor a Százhalombatta csapa-
tát kettős győzelemmel sikerült kiütni a legjobb 4-be kerülésért! 
Az idei meccsek közül 7-ből 7-et nyertek meg, majd a rájátszásban 6-ból 3-at. A csoportjukban lévő csapatok erősségét bizo-
nyítja, hogy a bajnokság 1-4. helyén csak ebből a csoportból végeztek csapatok. 
Az ifjúsági csapatunk az idei meccsek közül 5-ből 4-et nyert meg, majd a rájátszásban 6-ból 2-t és egy döntetlent játszott. 
Ezzel a rapszodikus teljesítménnyel a csalódást jelentő 4. helyen végzett. 
Köszönjük a szurkolóknak, akik meccsről meccsre többen látogattak el a csarnokba, hogy bíztassák a játékosainkat. Ez a 
támogatás nagyon sokat jelent a fiúknak! 

A Kóré cukrászdának köszönjük az utolsó meccs utáni vendéglátást, illetve Katona Krisztiánnak a feliratozásokat!  
Továbbra is köszönjük fő támogatóinknak a CG Electric Systems Hungary Zrt-nek és  

a TÁPIÓMETALL Kft-nek a támogatást.  
Nagy Tamás edzőnek és a fiúknak az elért eredményekhez gratulálunk és további kitartó  

és sikerekben gazdag munkát kívánunk! 

RÉGÓTA VÁRT SIKER A FIÚKNÁL! 

A bajnokság 2011-es tavaszi mérkőzései (felnőtt): 
Budakalászi SC II. – Tápiószele SE   24 : 28 
Dunaharaszti MTK – Tápiószele SE   20 : 27 
Tápiószele SE – Budakalászi MSE  34 : 16 
Tápiószele SE – Veresegyház VSK  33 : 21 
Tápiószele SE – Budakalászi SC II.  39 : 24 
Üllői VKSK – Tápiószele SE   24 : 26 
Erdőkertesi SE – Tápiószele SE   35 : 40 

 
Alapszakasz 3. helyezés az „A” csoportban. 

A rájátszás mérkőzései (felnőtt): 
- a négy közé jutásért: 
Tápiószele SE – Százhalombatta DKSK  26 : 23 
Százhalombatta DKSK – Tápiószele SE 23 : 26 
- a döntőbe jutásért: 
Tápiószele SE – Mogyoródi KSK   30 : 33 
Mogyoródi KSK – Tápiószele SE  42 : 27 
- a 3. helyért: 
Domony KSE – Tápiószele SE   29 : 28 
Tápiószele SE – Domony KSE    33 : 30 
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Utolsó előtti állomásaihoz érkezett a Kézilabda Utánpótlás Bajnokság. 

A Tápiószelén rendezett Országos elődöntő után, még két korosztályunk 

maradt érdekelt a további küzdelmekben. 
 
Először az U8-asok próbálkoztak: 

Bp.: máj.7. Eredmények: 

 Ferencváros Euro-Novex Tápiószele     6:17 

 Euro-Novex Tápiószele –– Ózd   18: 4 

 Balmazújváros  Euro-Novex Tápiószele 11:16 

 Döntőbekerült:  1. Tápiószele   2. Balmazújváros 
 
Az U9-esek országos elődöntője: 

Bp.: máj.14. Eredmények: 

 Agyalföldi Sportiskola   –– Euro-Novex Tápiószele 11:18 

 Euro-Novex Tápiószele –– Tokaj    30: 2 

 Euro-Novex Tápiószele –– Debreceni Sportiskola  20:16 

 Döntőbekerült: 1. Tápiószele 2. Angyalföldi Sportisk. 
 
Mindkét csapatunk veretlenül jutott a legjobb. nyolc közé! 

Ehhez nincs mit hozzá tenni, az eredmények önmagukért beszélnek.A 

kilencévesek Szombathelyen (jun.4-5.), a nyolcévesek a Veszprémi Sport-

arénában (jun.11-12.) vívják meg a maguk csatáját. 

Kácsor Istvánné 

SZIVACSOSAINK ISMÉT  
DÖNTŐBE KERÜLTEK 

A VII, Nem-
zetközi Tu-
risztikai Sport-
gála 2011. má-
jus 6-9.-ig ke-
rült megren-
dezésre. A 
t á p i ó s z e l e i 
Dudás Kál-
mán három 
számban in-
dult. 
. Duatlonban 1 
helyezést ért 

el (3000m futás,8000m kerékpár) Kerék-
pározásban (8000m síkterepen) és mini-
maratonon (8000m) második helyezést 
ért el. Így sikerült megnyernie mind a 
három számban a "senior" bajnoki címet 
is (45 év feletti kategória) 

 
Gratulálunk a szép teljesítményhez! 

Felhívjuk a kerékpárral közlekedők figyelmét arra, 

hogy a kerékpár, a KRESZ szabályzata értelmében 

járműnek minősül, tehát a vezetéséhez ugyanazok a 

feltételek szükségesek mint más jármű esetében! 

Járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni 
Ismerni kell a KRESZ szabályokat 
Az ittas járművezetés, a jármű műszaki állapotának 

elégtelensége, vagy a kötelező tartozékok hiánya ko-

moly balesetet okozhatnak kerékpárral való közlekedé-

sünk során. Ezért, a KRESZ előírásainak figyelmen 

kívül hagyása, illetve annak megszegése szabálysértési 

eljárást von maga után. 

Ujból megszaporodtak az idősek sérelmére elköve-

tett bűncselekmények! 

 

Ismételten kérjük a lakosságot, hogy saját érdekük-

ben legyenek körültekintőbbek! Idegeneket ne enged-

jünk be lakásunkba lehetőséget teremtve ezzel, pén-

zünk és egyéb értékeink eltulajdonítására. Értékeinket 

tartsuk zárva /például számkódos széf/ mások által 

ismeretlen helyen, és oda ne tegyünk be és ne vegyünk 

ki semmit idegenek jelenlétében! 

Nagykáta RK. 

KÉK HÍREK 

TÁPIÓSZELEI SIKER! 

ÁRAMSZÜNET! 
Az ÉMÁSZ értesítése szerint  

2011. június 15-én 8-15 óráig  
a település központjában áramszünet lesz! 

Az áramszünet érinti  
a polgármesteri hivatalt,  

az egészségügyi ellátást, óvodát, iskolát, 
a takarékszövetkezetet, az üzleteket. 

VÁLTOZÁS! 
Dr. Botos Annamária a körzeti  

orvosi szerződéstől elállt.  
Előreláthatóan 2011. július 1-jével az 

1.sz. háziorvosi körzetet 

Dr. Hódi Pál 
doktor úr látja el. 
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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 időpont után csak a következő hónapban áll módunkban 
cikket, és a hirdetéseket közölni. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Simonffy Kálmán Könyvtár és 
Művelődési Házban személyesen leadott, vagy a  
tszmuvhaz @freemail.hu e-mail címre küldött közlendőikért 
tudunk vállalni felelőséget.  
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. 

szerkesztőség 

Önkormányzat intézményei: 
Polgármesteri Hivatal –  
központi telefonszám:  
53/580-030 
polgármester – 53/580-031 
jegyző – 53/580-032 
műszaki, kereskedelmi, szabály-
sértési ügyek – aljegyző – 
53/580-034 
gazdálkodási csoport –  
53/580-035, 
adóigazgatási ügyintézők – 
53/580-030 
népesség nyilvántartás, gyám-
ügyi, közgyógyellátási ügyek – 
53/580-038 
igazgatási ügyek, anyakönyvve-
zetői 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 Székhelyű Közös 
Fenntartású Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat: 
53/380-028 

Könyvtár – 53/581-003 
Simonffy Kálmán Művelődési 
Ház – 53/381-232 
Csicserke Óvoda: 53/380-060 
 
Védőnői 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 
Sürgősségi ellátás:  
8:00-16:00 óráig 
06-20-9542-700 
Ügyelet  
(16.00-08.00 óráig):  
29/440-074 
Tápiószelei Rendőrőrs – 
53/380-007 
Közvilágítási hibabejelentés  
telefonszáma:  
06-40-200-817 
e-mail: 
ugyfelszolgalat@kozvil.hu 
fax: 93/537-549 

Közérdekű telefonszámok: 

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

A VÉR ÉLETET MENTHET! 
 

Nagyon várjuk új és régi, véradóinkat a  
Tápiószelei Simonffy Kálmán Művelődési 

Házba, /Posta út 2./ 
 

Aki embertársának vért ad, életet ment!  
A véradás időpontja: 2011. augusztus 2. /

kedd/, 13 órától - 16 óráig. 

Figyelem! 
A központi orvosi ügyelet 

(16.00-08.00 óráig, hétvégén és ünnep-
napon 0-24 óráig) csak ezen a telefon-

számon érthető el: 

29/440-074 
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,,Az ember eltemeti halottjait, sírjuk fölé keresztet ácsol, 
jelnek, hogy van valami, ami több, mint az élet.” 

Wass Albert 
Május hónapban elhunytak 

Túróczi Sándor  élt: 49 évet 
Mayer József  élt: 70 évet 
Balogh Sándor  élt: 72 évet 
Bazsantik István  élt: 76 évet 
Kreisz István  élt: 90 évet 
Csörgő István Gáspár  élt: 63 évet 
Farkas Ilona  élt: 51 évet 
Farkas Lajos Sándor   élt: 67 évet 
Koncz János   élt: 51 évet 
id. Bozsik Zoltán  élt. 71 évet 

 
Emléküket megőrizzük! 

„ A gyerekem az életemnek mása, 
ő én vagyok, de mégis Ő maga. „ 

 
Május hónapban született: 

Nagy Zoárd    Nagy Xénia fia 
Lázár Lilla    Barna Csilla és 
     Lázár Arnold leánya  
Hosszú életet és nagyon sok boldogságot kívánunk az  

újszülötteknek és szüleiknek egyaránt! 

300 literes fagyasztóláda ELADÓ!  
Ára 15.000.-Ft.Érdeklődni lehet este a  

06/20 473-9931 telefonon 

2490 m2-es építési telek eladó, lebontandó 
épülettel. A telken fúrt kút található,  

közmű az utcában. 
Érdeklődni lehet:06/53 378-503 

Tápiószele, Deák F út 15 

KÖNYVELÉS 
 

Regisztrált mérlegképes könyvelő vállalja egyéni  
vállalkozók, Bt-k, Kft-k teljes körű  

könyvelését, magánszemélyek  
SZJA bevallásának készítését, reális áron 

 

UNIVERSAL DESIGN Kft. 
 

2766. TÁPIÓSZELE Hunyadi utca. 15./a 

Polonyi Katalin.  
Telefon 06/70 291-02-96 

ELADÓ!  
Családi ház Tápiószelén a Vörösmarty út 4. 

szám alatt.Tel.: 06/70-3752-438 

Szécsényi Szépség és Egészség StúdióSzécsényi Szépség és Egészség StúdióSzécsényi Szépség és Egészség StúdióSzécsényi Szépség és Egészség Stúdió    
Farmos Szelei út 94. 

Szépségápolás, felfrissülés elérhető áron. 
 

Frissítő illetve Gyógymasszázs- kimozgatásokkal, nem csak 
felnőtteknek. 

Alakformáló testkezelések: - Köpöly, - Testtekercselés, -
Ultrahang. 

Méregtelenítő testkezelés: - Nyirokmasszázs, Mézmasszázs. 
Aromaterépiás masszázs. 

JADE KÖVES MASSZÁZS ÁGY 
Gondoljon szeretteire és lepje meg Névnapra, Születésnapra, 

Ajándékutalvánnyal vagy bérlettel! 
Kellemes, nyugodt környezetben, szeretettel és szakértelemmel 

várom a relaxálni és megszépülni vágyó vendégeket. 
Bejelentkezés: Baráthné Szécsényi Zita 

masszőr, gyógymasszőr, alakformáló testkezelő 
06 30/ 742-8193 

Tápiószelén a Katolikus Templom 
 mellett, családi ház, melléképületekkel 

eladó. 
 

 

Érdeklődni: 06 20 348 5403  

Értesítjük a lakosságot, hogy a  
Simonnfy Kálmán Könyvtár és Művelődési Ház  

2011 július 4-31-ig zárva tart. 
A művelődési ház a fent említett időszakban 8-12 óra 

illetve15-19 óra között minden kedden nyitva tart. 
Szép nyarat és jó kikapcsolódást kívánunk minden 

kedves látogatóknak! 
Urbán Mária 

ELADÓ!  
Két szobás családi ház Tápiószelén  

A telek alapterülete 1665m2 az épületé 60m2 

Ugyanitt külön helyrajzi számon 1111m2építési 
telek eladó 

Tel.: 06/20-978-6593  06/30-320-5989 




