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KRÓNIKA 
A áprilisi Önkormányzati Híradó megjelenése óta 

történt fontosabb eseményekről. 

•Nyugalomban és békességben teltek a húsvéti ünnepek 
településünkön. 

•A majálison a rossz idő ellenére igen szép számban vettek 
részt a lakosok. 

•Elkészült az Integrált Városfejlesztési Stratégia. Elfogadás 
után olvasható lesz a honlapunkon. 

•40 év után újra érettségiző osztályok vannak Tápiószelén. 
Az esti gimnáziumban két végzős osztály kezdte meg az 
érettségit. 

•Az orvosi álláshelyre négy pályázat érkezett. A bizottsági 
meghallgatások után a képviselő-testület Dr. Botos Annamá-
ria doktornőt választotta. Előreláthatóan július 1-jével el 
tudja foglalni az állást. 

•Képviselő-testületi ülésen beszámolók elfogadása mellett, a 
2010. évi zárszámadás is elfogadásra került. 
 

Kovács Ferenc 
polgármester 

Március 15.-én - Nemzeti Ünnepünkön - hagyományaink-
hoz híven kitüntetéseket adott át a Polgármester úr. 
Tápiószeléért Emlékérmet kapott Gócsáné Móró Csilla, a 
Blaskovich Múzeum igazgatója. Verőczey Márton díjat vett át 
Terék Mihályné, nyugalmazott pedagógus. Tápiószeléért 
Emléklappal ismertük el az Önkéntes Tűzoltó Egyesület két 
vezetője, Bartucz Antal és Kasza Sándor urak, illetve népsze-
rű zenészünk Terék István úr tevékenységét. 

Minden kitüntetett köszönetet  mondott a polgármesternek, 
a képviselő testületnek. Nekem  - Őket hallgatva  -  az járt 
eszembe, hogy én köszönöm, hogy vannak!. Írhatnék most 
szép szavakat, munkájukat méltató jelzőket, de úgy érzem, 
hogy az a legfontosabb, hogy vannak! 

Ma, az úgynevezett hétköznapokon, valahogy nem szokás 
az átlagon felüli munkavégzés erkölcsi elismerése. Csak az 
ünnepnapokon beszélünk a közösségért végzett önkéntes 
tevékenységről. Természetes, hogy Ő szervezte meg a kiállí-
tást, Ő tanított meg írni, olvasni, számolni, hogy Ő oltotta el a  
tüzet, hogy Ő mindig ráér nekünk zenélni, hogy Ő….! S még 
hosszan sorolhatnám. 

Néha meg sem értjük Őket . Időnként kisebbítjük érdemei-
ket: csak a pénzért teszi, nyüzsög, magamutogató, balek és 
sok más hazug jelzővel. Nem tudom, miért van így. Talán 
közömbösségből, esetleg irigységből? 

Nem a döntéshozókat, hanem Őket és családjukat, szű-
kebb környezetüket illeti köszönet! Hiszen nyilvánvaló, 
hogy a közösségre fordított idő, energia egy jelentős részét 
tőlük veszik el. Átlagon felüli munkájukhoz kell a család – 
szülők, gyermekek, férjek, feleségek -  megértő támogatása! 

Hiszem és vallom, hogy el fog jönni egy olyan idő is, ami-

kor nem csak az ünnepeken, hanem a hétköznapokon is, tisz-
telet és megbecsülés övezi a környezetükért átlagosnál többet 
tevő embereket. Remélem, már egyre többünknek jut eszébe,  
hogy köszönjük a szűkebb közösségükért, a városunkért vég-
zett munkájukat, köszönjük, hogy vannak! 

Vona Ferenc 

KÖSZÖNÖM! KÖSZÖNJÜK! 

Ingyenes jogi tanácsadás 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkormányzat 
megbízottja – dr. Szénás Tamás ügyvéd, társasági és környe-
zetvédelmi szakjogász – ingyenes jogi tanácsadást tart tele-
pülésünkön. Első alkalommal 2011. május 24-én (kedden) 
du. 16 órától igény szerint, legfeljebb 18 óráig a Polgármeste-
ri Hivatal tanácskozó termében kereshető fel az Ügyvéd Úr. 

 
Kovács Ferenc  

polgármester 

Hosszú évek áldozatos munkáját végre siker koronázta. 
Április 14-én megszületett az Uniós jóváhagyása a 
Tápió-vidék csatornázási beruházásának. Ezzel a döntés-
sel több mint 30 milliárdos projekt pénzügyi fedezete jött 
létre. (64,5 %-os Uniós, 19,7 %-os magyar kormányzati és 
15,8 %-os települési önrésszel. Május 10-én ünnepélyes 
keretek között került aláírásra a megállapodás. 

Az elkövetkező hónapokban a kivitelezés közbeszerzé-
sét bonyolítjuk le, és  ezt követően kezdődhet az előrelát-
hatóan kettő- kettő és fél évig tartó munka. 

Tápiószele lakossága nem járt élen az előtakarékosko-
dás területén. Sokan nem bíztak a megvalósulásában. Ké-
rek mindenkit , aki  nem engedheti meg magának, hogy 
egy összegben fizesse ki a  lakossági hozzájárulást, hogy 
kössön előtakarékossági szerződést, amíg lehet! (A mű-
velődési házban tehetik ezt meg!) 

A törvények értelmében mindazon utcákban, ahol a 
csatornázás kiépítésre kerül, kötelező a lakóknak a rákö-
tést megvalósítani. Akik ezt nem teszik, azokkal büntetést 
(talajterhelési díjat) fizettetnek. 

Éljenek a takarékoskodás lehetőségével! 
Kovács Ferenc 

polgármester 

CSATORNÁZÁS!! 

Ismeretlen tettes(ek) ellen feljelentést tett a  Város 
Gondnokságának vezetője, aki(k) ellopták az Önkor-
mányzat tulajdonát képező zöld színű Viking típusú 
fűnyíró kistraktort. A rendőrség megkezdte a nyo-
mozást. Akinek információja van az esettel kapcso-
latban kérem, hogy keresse fel a helyi rendőrőrsöt, 
hogy minél hamarabb kézre kerüljön a tettes(ek). 
Minden információ fontos lehet! 

FELJELENTÉS! 
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Az ebek veszettség elleni védőoltása, valamint az ebek 
féreghajtó szerrel való kezelése kötelező. 

Településünkön az ebek kötelező oltása és féreghajtó szer-
rel való kezelésére az alábbi időpontban és helyen kerül sor: 

2011. május 21. (szombat): 
8.00 órától – 12.00 óráig   Tápiószele, Széchenyi út 
(volt állatorvosi rendelő) 
13.00 órától – 14.30 óráig  Tápiószele, Dózsa-telep 
(Ibolya út – Tulipán út sarok) 
14.30 órától – 15.00 óráig  Tápiószele, Abonyi út 
15.00 órától – 17.00 óráig  Tápiószele, Széchenyi út 
(volt állatorvosi rendelő) 
Oltást végző állatorvos: Dr.Krevenka Antal 

 
Az összevezetett ebek oltásának díja: 3.500.-forint / eb, 

féreghajtó tabletta ára 150.-forint/tabletta. 
Az oltási könyvet hozza magával! 

 
Az oltás alól elvont ebeket a települési önkormányzat 

kártalanítás nélkül köteles kiirtani, mivel ezen ebek az 
emberre egészségügyi szempontból veszélyesek, valamint az 
állatok egészségét veszélyeztető beteg vagy betegségre gya-
nús ebnek minősülnek. 

Dr. Krevenka Antal  
állatorvos 

Felhívás ebek kötelező oltására 

„Az önkéntesség olyan érték, melynek hasznosságát, konst-
ruktív jellegét és társadalmi kohéziós szerepét nem lehet elég-
gé hangsúlyozni. Az Európai Unió méltán gondolta úgy, 
hogy a 2011-es „tematikus évet” az önkéntességnek szenteli, 
külön hangsúlyozva az aktív állampolgárság fogalmát.” 

A Föld Napjának tiszteletére csakúgy, mint minden 
évben a művelődési ház felhívást intézett a klubok, ci-
vilszervezetek, munkahelyi közösségek felé, hogy te-
gyünk rendet, szépítsük együtt környezetünket. A mű-
velődési házban működő klubok és a Blaskovich Múze-
um Baráti Körének néhány tagja fontosnak tartotta, 
hogy a felhívásnak eleget tegyen és szombat délután két 
órát, önkéntes munkával töltsön. Nemes cselekedet volt 
részükről. 

Köszön jük Balogh József képviselő úrnak, hogy Ő is 
kivette a részét a munkából. 

Köszön jük Ledacs Kiss Istvánné Marikának, hogy 
zsírral és finom savanyú káposztával járult hozzá, hogy 
a munka után megérdemelt uzsonnánkat elfogyaszthas-
suk. 

Húsvéti játszóházat rendeztünk ebben az évben is. A 

katolikus és a református egyház képviselőit is meghív-
tuk, hogy az egyik legnagyobb vallási ünnepet a gyere-
kek ne csak a nyusziról és a tojásról ismerjék. Mezőné 
Ildikó, tiszteletes asszony a Passió történetét mesélte el 
a gyerekek számára is érthető módon. Gulyásné 
Mucsinyi Anna kis dalt tanított, Katonáné Barna Zsu-
zsanna és Barna Szabina szép egyházi dallal örvendez-
tette meg a kicsiket. Majd a bátor locsoló legények szép 
verseket mondtak, amelyekért piros tojás volt a jutalom. 
Ezután a kézműves foglalkozásokon tevékenykedhettek 
a gyerekek. Ezúton köszönöm a részt vevő tanító nénik-
nek Ivanicsné Zsíros Katalinnak, Pintérné Bontovics 
Juditnak, Ruglyné Budai Krisztina óvó néninek és a 
könyvtár és művelődési ház dolgozóinak, Badenszkiné 
Lesták Zsuzsának, Dobi Diánának, Borsos Juditnak és 
Doktor Marikának. hogy szabadidejüket feláldozták, 
hogy a gyerekeknek örömet szerezhessenek. 

A játszóház végén egy kis tojás kereső versenyt ren-
deztünk, amely nagy sikert aratott a gyerekek körében. 

Urbán Mária 
Intézményvezető 

Láthatták a TV közvetítéseken, hogy nagyon sok 
helyen alig volt látogatója a majálisnak. 

Tápiószelén nem így történt. Bár szemerkélt egész 
nap, mégis nagyon sokan jöttek ki a Népkertbe. 

Köszönet minden kilátogatónak, hogy jelenlétükkel 
ismerték el azt a munkát, melyet a fellépők áldoztak a 
felkészülésre. Köszönjük a fellépőknek, felkészítők-
nek, óvónőknek, szülőknek, oktató tanároknak is, 
hogy a rossz idő ellenére is vállalták a fellépést. Külön 
köszönetet mondunk a Honey Dance School csapatá-
nak műsorukon túl azért, hogy felvállalták azt a hálát-
lan szerepet, hogy műsorukat megszakították a sztár-
vendég pontos kezdési igénye miatt, és a második 
részt Tolvai Renáta szenzációs műsora után táncolták. 
S, hogy milyen jó közönség volt?! Ott maradtak, majd-
nem valamennyien, hogy elismerjék áldozatukat és 
örüljenek műsoruknak. Köszönet Nekik ezért! 

Nagyon szeretnénk megköszönni annak a nyolc 
lelkes csapatnak is, akik reggeltől készítették ételeiket, 
dacolva az időjárással, köszönjük a zsűrinek, szakértő 
bírálatukat, tárgyilagos döntésüket. 

 
Simonffy Kálmán Művelődési Ház dolgozói 

VÁROSUNKBAN NEM TUDTA 
ELMOSNI A MAJÁLIST AZ ESŐ 

Összefogás – Önkéntesség - Nemes cselekedet 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ebben a tanévben is meghirdette a 3. osztályos tanulók részére a „kisiskoláskorúak” or-
szágos közlekedésre nevelési versenyét. Az iskolai selejtezőn Brindzik Beatrix 3.a osztályos tanuló bizonyult a legjobbnak. 
A megyei döntőt 2011. április 16-án Budaörsön a Herman Ottó Általános Iskolában rendezték meg. Nagyon nagy izgalom-
mal indultunk. A verseny 45 perces teszt sorozatból állt. A megye 80 legjobb tanulója közül Brindzik Beatrix tápiószelei kis-
diák a XI. lett. 
Gratulálok, és nagyon büszke vagyok a tanítványomra.        Ivanics Lászlóné 

osztályfőnök 
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„ZENGJ NEKÜNK DALT, HANGOK NAGY TANÁRJA…” 
Mint a korábbi híradásból ismeretes, a 

Simonffy Kálmán Művelődési Ház Liszt Fe-
renc születésének bicentenáriumához kapcso-
lódóan – a hagyományokat folytatva – mű-
veltségi vetélkedővel is színesíti a közkedvelt 
Blaskovich Napok programsorozatát. A ro-
mantika nagy költőjének, Vörösmarty Mi-
hálynak üdvözlő sora a romantika „hírhedett 
zenészéhez” (Liszt Ferenchez) méltó mottója 
lehet ennek az alkalomnak. 

A versenyre bene vező, játékos kedvű  
csapatoknak szeretnék segítségére lenni 
azzal, hogy dióhéjban összefoglalom Liszt 
Ferenc életútját és szerepét Európa zenei 
életében. E rövid összefoglalás minden in-
formációt tartalmaz, amely a vetélkedő fel-
adatainak helyes megoldásához szükséges. 
(Tengernyi nyomtatott irodalom és az interne-
ten bőséges anyag áll rendelkezésre azok 
számára, akik többet szeretnének tudni a 
zeneirodalom kiválósá gáról.) 

Liszt Ferenc a magyarországi kis Doborján 
faluban (mai, osztrák neve Raiding) született 
1811. október  22-én. Apja, Liszt Ádám az  
Eszterházy herceg birtokán volt tiszttartó, 
annál a családnál, amelynek udvarában 
Jozeph Haydn harminc évig szolgá lt, ahol 
Mozart tanítványa, Hummel karmesterként 
dolgoz ott. Maga is játszott a legtöbb hangsze-
ren. Hozatott a fiának egy zongorát, mihelyt  
az fel tudott ülni a zon gora székre. A kis Liszt  
apja irányításával gyorsan fejlődött. Az  
Eszterházy-palotában kilenc évesen szenzáci-
ót keltett zongorajátékával. 

Fia nevelése érdekében Liszt Ádám fel-
mondta állását, és csa ládjával az európai zene  
fővárosába, Bécsbe költöz ött. Ferencet Beetho-
ven tanítványa, Carl Czerny zongorázni taní-
totta, Salieri pedig a zeneszerzés elemeibe  
vezette be. Bemutatták Beethovennek is. Egy 
alkalommal a  hangverseny végén Beethoven 
felszaladt a színpadra, és lelkesedésében meg-
csókolta az ifjú tehetséget – a legenda(?) sze-
rint. 

Tizenkét éves volt Liszt Ferenc, amikor 
kijelentette Czerny, hogy már nincs mit taní-
tani neki. Búcsúhangverseny Pest-Budán, 
diadalmas hangversenykörút Németország-
ban, majd csalódás Párizsban. A Párizsi Kon-
zervatórium igazgatója, Cherubini – a sza-
bályhoz ra gasz kodva – külföldieket nem vett 
fel. A híres zongora készítő, Sebastien Erard  
azonban új felépítésű zongorát ajándékozott 
az ifjú tehetségnek, amellyel az  egy csapá sra  
meghódította Párizst. 1824-es londoni bemu-
tatkozását kimerítő franciaországi és írországi 
hangversenykörutak követték. A csúcspont az 
volt, amikor Windsorban IV. György kirá ly-
nak játszott. 

Édesapja halála után Párizsban tanítással 
tartotta el édesanyját és magát. Az  1830-as 
párizsi forrada lmat követően találkozott Pa-
ganinivel, Berliozza l és Chopinnel. Elbűvölte  
az „ördögge l cimborá ló” Paganini virtuóz  
hegedűjátéka. Berlioz, a meggyötört romanti-
kus kibővítette a zenekart, Chopin zongorajá-
téka megnyugtatta, és összehozta Marie 
d’Agoult grófnővel, akihez tíz évig tartó sze-

relmi viszony kötötte. A művelt grófnő hatá-
sára kezdte tanulmányozni Goethét és Dantét. 
Svájcban telepedtek le, majd Itáliában éltek. 
Közös gyermekeik két lány és e gy fiú:  
Blandine (1835-1832), Cosima (1837-1930), 
Daniel (1839-1859). A „Zarándokévek” című 
zongoraműve a grófnővel tett utazásainak 
lírai felidézése. Genfben a konzervatóriumban  
honorárium nélkül tanítást vállalt. 

Az 1838. márciusi pesti nagy árvíz híre 
nyomán ráébredt a magya r nemzethez tarto-
zás tudatára. Honfitársai megsegítésére ápr.  
7-én Bécsben jótékony célú hangversenyt 
adott, amelyet további nagy sikerű koncertek 
követtek. Liszt Ferenc virtuóz korszaka idején 
(1840-1847) Európa csaknem minden országá-
ban koncertezett, páratlan sikereket és kitün-
tetéseket aratva. Valóságos vagyont kere sett, 
amelyből futotta jótékony célokra és a  Bonn-
ban felállított Beethoven-emlékműre is.  
Weimarban a nagyhercegi udvartól rendkívü-
li karmesteri címet kapott. Marie-val történő 
szakítása után 1847-től Karolyna  Sayn-
Wittgenstein lengyel hercegnő játszott domi-
náns szerepet életében. Hatására úgy döntött, 
hogy felhagy az utazó virtuóz életével, és a 
zeneszerzésnek szenteli magát. Weimarba  
utazott, ahová 1843 óta zeneigazgatói állá sa  
kötötte. Karolyna hatására  írta le gjobb z ongo-
raműveit, zongoraversenyeit. Számos írásmű-
ve között 1861-ben magyar fordításban is 
megjelent a magyarországi cigányok zenéjéről 
írt értekezése, amely a benne foglalt téves 
szemlélet miatt magyar részről jogos bírálatot  
váltott ki. Viszont elindította ezzel a magyar 
zene fogalmi körének tisztázását. Páratlan 
művészi hírnevét más zeneszerzők – köztük 
Richard Wagner – támogatásá ra használta fel.  
Házassági terve a hercegnővel nem valósult 
meg a férj családjának újabb és újabb követe-
lései miatt. Életük végéig közeli barátok ma-
radtak. Liszt 1865-ben felvette a katolikus 
egyház négy alsó rendjét. A Rómán kívül 
fekvő Villa d’E ste egyik la kásá ba költöz ött, 
ahol a kert szépsége és a híre s kutak tökéletes 
nyugalmat biztosítottak számára a zeneszer-
zéshez. Ez a környezet ihlette a Villa d’Este 
ciprusai és a Villa d’Este szökőkútjai című zon-
goraműveit. Befejezte végre az 1853 óta ké-
szülő nagysza bású művét, a Krisztus oratóriu-
mot. A mű születésekor – az 1860-as években 
– Európa Wagner operáitól hangos, a barokk 
zene domináns műfaja, az oratórium veszít  
népszerűségéből. Pedig az opera és az oratóri-
um – szabad így mondani – édes testvérek, 
mindkét műfaj születési éve 1600. 

Rómában Néri Szt. Fülöp kezdeményezé-
sére a Santa Maria di Vallicella kolostor ima-
termében, oratóriumában – innen az elneve-
zés – hangzott el a zeneirodalom első oratóri-
umának tartott „zenés allegorikus misztéri-
um”. A biblia i tárgyú, latin nyelven előadott 
művet születésekor „históriá s evangélium”-
nak nevezték. 

A Krisztus  oratórium három nagy részből 
áll: 

∗ Karácsonyi oratórium 
∗ Vízkereszt után 

∗ Szenvedés és feltámadás. 
A születés –  tanítás – halál és feltámadás 

hármas egysé gét foglalja ma gában. 
A három részt összesen 14  tétel alkotja, 

Máté evangéliumának bevezetésére utalva. 
Krisztus nemzetségtáblázata háromszor 14  
nemzedéken vezet át Ábrahámtól Krisztusig. 

A teljes mű ma gyarorszá gi bemutatójára 
1873. november 9-én került sor a szerző jelen-
létében Pesten a Vigadó hangversenytermé-
ben. Művészpályájának félévszázados jubile-
umán meleg ünneplésben volt része. 

Liszt felkérést kapott az 1867-ben tartandó 
magyar királykoronázás ünnepére szóló mise  
komponálásá ra. A bécsi udvar rendelkezésére  
azonban nem vezényelhette művét, a Koroná-
zási misét. A szertartás után óriási ovációval 
ünnepelte a tömeg. 

1875-ben a megalapított Zeneakadémia 
elnökévé nevezték ki. A zongoraművészi 
képzésben való részvétele megalapozta a 
fiatal intézmény európai rangját. 

Egészségének hanyatlása ellenére teljes 
odaadással végezte a tanítást Budapesten, 
Rómában és Weimarban. 

Liszt Ferenc mozgalmas és sikerekben 
gazdag életét 1886. július 31-én fejezte be 
Bayreuthban. 

Hazájában népszerűségét a Magyar rapszó-
diákkal vívta ki. A 19 rapszódiát eredetileg 
zongorára írta, ám többnek készült zenekari 
átirata. Népzenei és városi cigányzenei ihleté-
sű művek. Paganini h-moll hegedűverseny-
ének zenei anyagát dolgozza át zongorára La  
Campanella címen. (Hat Paganini-etüd) 

Liszt legismertebb é s le gkedveltebb műve 
a Szerelmi álmok, néhai barátja, Frédéric Cho-
pin tiszteletére íródott. Goethe költészete és a 
középkori Faust-legenda hatására született a 
négy darabból álló Mefisztó-keringő. Az Isteni 
Színjáték világa támad fel a Dante-
szimfóniában. 

Esz-dúr zongoraverseny: az 1855-ös bemuta-
tón Liszt játszott zongorán és a francia zene-
szerző, Hector Berlioz vezényelt. 

A kuruc kori eredetű Rákóczi-indulót Berli-
oz beépítette a Faust elkárhozása című művébe. 
Liszt többsz ör is feldolgozta. 

Liszt találmánya az egy tételes zenekari 
mű, a szimfoniku s költemény. Legismertebb a  
Les Prelud es. „Mi más az életünk, mint előjá-
ték az ismeretlen énekhez…, melynek hangját 
a halál csendíti meg”. 

Két nagy oratóriuma - a Szent Erzsébet 
legendája és a Krisztus – az 1860-as évek gyü-
mölcse. 

Gyakran játszott orgonaműve J. S. Bach 
névbetűire komponált B-A-C-H preludium és  
fuga. 

A lexikális ismeretek mellett ajánlom Liszt 
Ferenc magával ragadó zenéjének minél 
gyakoribb meghallgatását, élvezetét, amihez 
a Magyar Rádió műsora is segítséget ad.  
Május 26-án, csütörtökön 17 órai kezdettel 
hívom a művelődési házba zenehallgatásra 
az érdeklődőket. A felkészülés során minden-
kinek sok örömteli percet kívánok. 

Szatmári Imréné 
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Blaskovich Napok 2011 

Simonffy Kálmán Könyvtár és Művelődési Ház 
Május 29. /vasárnap/ 

LISZT FERENC emlékév 
 

2011. évben - ünnepeljük Liszt Ferenc születésének 
200. évfordulóját. Liszt a XIX. század egyik legjelentő-

sebb romantikus zeneszerzője, minden idők egyik 
legnagyobb zongoraművésze volt.  

A Nemzeti Évfordulók Titkársága Liszt Ferenc –
emlékévnek nyilvánította a 2011-es évet. A művelődési 
ház évek óta megemlékezik nemzetünk nagyjairól, akik 
tiszteletére emlékévet írnak ki. 2011. május 29-én, vasár-
nap 16 órakor tartandó, Liszt Ferenc életéről, munkássá-
gáról, műveiről vetélkedőt hirdetünk. 
Várjuk a klubok, civilszervezetek, baráti társaságok, 
munkahelyi közösségek és iskolai csapatok nevezését! 
Szórakozzunk, játékosan tanuljunk! 
A vetélkedő után 18 órakor fellép a SZIRT együttes. 

Műsor: 
∗ AndrássyDuo-Dánandrássy: Kicsinyke voltál - duett 

∗ AndrássyDuo-Vörösmarty: Pásztorlány dala 
∗ AndrássyDuo-Eötvös J. A Tokaji hegy 

∗ AndrássyDuo-Radnóti: Zsivajgó pálmafán 

∗ AndrássyDuo-Szabó László D.: Édes Magyarország  

∗ Liszt: VIII. Magyar Rapszódia (zongoraszóló) 

∗ AndrássyDuo-Nagy Tibor Sándor: Megfogom  
∗ Kacsóh: János vitéz – „Egy rózsaszál” (Bagó dala) 

∗ AndrássyDuo-Petőfi: Alkony 

∗ AndrássyDuo-Radnóti: Nem tudhatom 

∗ Lehár: Cigányszerelem – „Messze a nagyerdő” 
∗ Liszt: Rákóczi Induló (zongoraszóló) 

∗ AndrássyDuo-Petőfi: Rákóczi – duett 

Ráadás: Koltai: Honfoglalás – „Kell még egy szó”  
 

A műsor után eredményhirdetés! 
A vetélkedőre május 25-ig lehet jelentkezni, 5 fős csapa-

tok jelentkezését várjuk! egy szervezeten belül több csa-
pat is  jelentkezhet. a felkészüléshez, a jelentkezéskor egy 

segédanyagot adunk, ami megkönnyíti a tanulást. A segéd 
anyag májusi újságunkban is megtekinthető. 

 
Június 5. vasárnap 17 óra 

„A tavasz színei – varázslat” címmel 
ünnepélyes kiállítás megnyitó a tápiószelei  

Folton-folt Klub munkáiból. 
Közreműködik: 
A Tápiószelei Blaskovich János Általános Iskola Néptánc cso-
portja Énekelnek a Tápiószelei Csicserke Óvoda óvónői, vala-

mint Kőszegi Violetta és Kőszegi Noémi 
A kiállítás megtekinthető 2011.06. 05 től-20 ig a művelődési 

ház nyitvatartási ideje alatt. 
Mindkét rendezvényre várjuk az érdeklődő  

közönséget! 
Urbán Mária 

XIII. BLASKOVICH NAPOK 
Múzeumi és múzeumbaráti köri programjai 

A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága - Blaskovich Múze-
um és a Blaskovich Múzeum Baráti Köre tisztelettel meghívja 

Önt és családtagjait 
2011. MÁJUS 27.-én pénteken 17 órára  

a tápiószelei múzeumba 
A HAGYOMÁNY DÍCSÉRETE- 

PARASZTI ÖLTÖZETEK A TÁPIÓ-VIDÉKÉRŐL 
című kiállítás megnyitójára .  

Köszöntő: 
Kovács Ferenc polgármester Tápiószele 

Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton megyei múzeumigazgató, 
Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága  

A kiállítást megnyitja 
 Baksa Brigitta néprajzkutató  
Kiállítás ötletgazdája: 
 Terék József  
Kiállítás kurátorai: 
 Baksa Brigitta néprajzkutató,  
 Gócsáné Móró Csilla múzeumigazgató,  
 Terék József zeneművész  
Kísérő műsorban közreműködnek: 
 Szörfi Blanka és Csaba Eszter úri diákok 
 Hagyományőrző Népiegyüttes  Mende 
 Szent Márton Néptáncegyüttes 

 Szívós István és Szívósné Terék Mária  vezetésével, 
 kísér a Tóthágas zenekar  
Az öltözetek tulajdonosai: 
 Blaskovich Múzeum Baráti Köre- Néprajzi ház, 
 Tápiószele 
 Lackó Tibor, K óka 
 Hagyományőrző Népi Együttes, Mende 
 Németh Jánosné, Sülysáp 
 Soltiné Szabó Erz sébet és lánya, Szné Solti Erzsébet, Úri 
 Ofella Sándor Alapítvány, Tápiószecső  
Kiállítás rendezője: 
 Homoki Gyula és Kecskés Robin  
 Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága  
Fotó: 
 Gócsa Fotó Kft, Tápiószele  
A kiállítás támogatói: 
 Blaskovich Múzeum Baráti Köre, Tápiószele  
 Önkormányzata,NCA Közép-magyarországi  
 kollégiuma  
A tárlat megtekinthető: 2011. december 1-ig 

 információ: blaskovichmuzeum@pmmi.hu,  
T: 53-380-061 

www.blaskovichmuzeum.hu 
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2011. MÁJUS 28. szombat 17 óra 
Római katolikus templom, Tápiószele, Széchenyi út 2. 

ORGONAHANGVERSENY 
Virág András Gábor Fischer Annie ösztöndíjas  

orgonaművész, 
 a Szent István Bazilika orgonistájának műsora a  

Liszt év jegyében. 
Műsor: 
•J. S. Bach:Praeludium und Fuge C-dur BWV. 545. 
•D. Buxtehude:Ciacona e-moll Bux. 160. 
•J. S. Bach:Praeludium und Fuge a-moll BWV 543. 
•F. Mendelssohn:Sonate A-dur (I. Con moto maestoso, II. 

Andante tranquillo) 
•Liszt Ferenc: Choral: „Nun danket alle Gott”, Ave Maria, 

Hosannah 
•G. Frescobaldi: Toccata per l’elevazione 
•Kodály Zoltán:Kyrie, Gloria (a „Csendes mise orgonára” c. 

kompozícióból) 
A belépés díjtalan. 

 
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 
BLASKOVICHMÚZEUM  

2011. JÚNIUS 18. SZOMBAT 18-24 óra 
Hagyomány és megújulás című programsorozat 

Moderátor: Jónás József újságíró 
állandó program: 
18:00-24:00 Babák úri viseletben című kiállítás  
18:00-21:00 Arcfestés, lufi hajtogatás 
18:00-21:00 Kézműves foglalkozás gyerekeknek 

MŰSOR: 
18:30-  Babák úri viseletben című kiállítás megnyitója 
19:00  Tápiószelei Színjátszó Társulat előadása 
19:30-  Kosztümös tárlatvezetés a múzeumban 
   A HAGYOMÁNY DÍCSÉRETE- Paraszti  
  öltözetek a Tápió-vidékéről című időszaki 
  kiállítás megtekintése vezetéssel 
  Interaktív játékok (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 
22:15-22:30 Uitz Zsuzsa kókai mesemondó 
22:30-23:15 Kosztümös tárlatvezetés a múzeumban 
  Lámpás séta a botanikai tanösvényen  
  Az úri viselet- filmvetítés   
23:15-23:30 Fényjáték- Luma Beamerz csoport 
23:30-24:00 Tűzzsonglőrök 
24:00-01:00 Nosztalgia zene és tánc a kúriakertben 
  A büfét biztosítja a Trafó Étterem. 

BELÉPŐJEGY-FELNŐTT: 1500 Ft DIÁK: 500 Ft 
MÚZEUMBARÁTI KÖRI TAG  
(érvényes tagkönyvvel): 800 Ft 

JEGYEK ELŐVÉTELBEN A MÚZEUMBAN 
MEGVÁSÁTROLHATÓK. 

 

BALLÁGÁSRA AJÁNDÉKOZZON  
HELYI EMLÉKET 

Szép és értékes ajándékok diáknak, tanárnak a tápiószelei 
értékeket bemutató kiadványok, amelyek a múzeumban 
megvásárolhatók:  

•Bartók CD- Bartók Béla 1906-os tápiószelei népdalgyűj-
tése   ára: 2500 Ft 
•Helytörténeti emlékkönyv 2009.  ára: 2800 Ft 
•Blaskovich emlékkönyv    ára: 3400 Ft 
•Blaskovich Múzeum fegyvergyűjteménye ára: 3500 Ft 
•Blaskovich Múzeum pipagyűjteménye ára: 3000 Ft 
•Aranyszarvas nyomában, régészeti kötet  ára: 2500 Ft 

2011. MÁJUS 31. kedd, 15 óra 
Blaskovich Múzeum 

A Blaskovich Múzeum Baráti Köre által a tápiószelei 
Blaskovich János Általános Iskolavégzős diákjai számára 

meghirdetett 
BLASKOVICH-DÍJ PÁLYÁZATRA 

beérkezett pályaművek nyilvános bemutatása. 
A rendezvény nyilvános és ingyenes. 

Ki n cs em eml ék túr ak én t k er ül t m egr en d ezésr e 1999-b en K i nc sem  
a v er h etetl en v ers eny ló  s zül etés én ek 125. évfor d ulój án a T ápi ós zel e i  
T er m és zetb ar át Kl u b e ls ő telj es ítm én ytúr áj a. N éh án y év mú lv a m ár  
új ab b táv ok k al bő v ülv e (40 és 50 k m, ez u tób bi Ar any s zarv as n év en )  
m ár ci u s 3. s zo mb atj án k er ül t r en ds zer in t m egr en d ezésr e. Az i d ei  
m u nk an ap áth el y ezés ek mi att a túr a eg y hét tel k éső bb k erü lt m eg -
ren d ezésr e, íg y m árc iu s u to lsó  hétvég éj ér e bős ég es  kí n ál at  v ár ta a 
telj esí tm ény túr ázó k at az el ő ző h étv ég érő l átcs ú s zo tt  túr ákk al.  A  
túr ákr a az elő zetes j el entk ezés ek i g en vis s zafo go ttak vo ltak; íg y a 
ren d ező k, h a n em  is  s zám ol h at tak r ek or d -n ev ezéss e l, azér t k és zül -
tek el l átm án ny al. A tú r ák ú tv on al a a s zo k ás os vo lt; az ú tv on al eg y  
rés zéb en  m ár  fe lúj ítot t j el zés ek k el is tal álk o zh at tak  a túr ázó k. A  
Ki n cs em Lo v as p ar kb an s zab ad on n ézelő d h ettek, eb éd el h et tek és  
fel töl tő d h ettek az Att il a d o mb en erg i ái ból er ő t g yűj tve a tov ább i  
k m-ekh ez. A c é lb an v is zon yl ag g yo rs an m ent az ér k eztetés, hi s zen  
az el őr e ki k és zíte tt bor ítéko kb an az eml ékl ap m ell e t t m ár k i v ol t  
kés zí tv e  az es ed ék es d íj azás,  az Ar an ys zarv as te lj esí tő in ek az új  
jel v én y. Maj d s zok ásos  b úr ki fli,  s zör pös  üd ítő és  so rso l ás kö v etk e-
zett.  Az el l en őr ző  po ntok o n k ap ot t (r aj ts zám os ) e ll átm án y cs o m ag o -
ló any agok vis s zaho zó i kö zöt t az id én is s ok zo kn i k er ül t ki sor sol ás -
ra eg y s zp o n zor  c ég fel aj ánl ás ak ént  (és az ú tv on al m en tes ül t 3 n ag y  
zs ák s zem éttől ). A n agyo n s zép ko r a- tav as zi id őb en v égü l 647 túr á-
zó v ett r és zt, aki k a je l en tkezési l ap ad atai s zeri n t 17 m eg y ébő l (97  
tel epü l ésr ől ) ér k eztek, tö bb en a N em zeti  B ajn ok s ág b an  és  az S Z T T K  
ku p áb an i s ér d ek eltek vol tak. K ül ön  ör ö m s zám u nkr a,  h og y az i d én  
is több, m in t 200 s zel ei v et t r és zt a túr án, p on to s ab b an 215 fő nev e-
zett; s aj n os k ev es en é ltek a cs al ádo s k edv ezm én yes n ev ezés l eh ető -
ség év el . Gr atu l ál u nk m in d en r és ztv ev őn ek a 35 fős ren d ező s ég n e-
véb en. K ös zönj ü k a r en d ezv ény s zpo n zor ai n ak is a támo g atás t, hi -
szen n él k ül ük  v alób an n em l eh etet t vo ln a a m eg s zo ko t t s zín vo n al o n  
m egr en d ezni ezt a túr át, m el yn ek m ár h agy o m ány a v an a tú r ázó k  
kör éb en.  

To v áb bi kl u bh ír ek: 
Máju s 21-én s zo mb ato n 15. 00-kor  a K ec sk em éti K ato n a Jó zs ef  

Szín h ázb an új ab b cs o por tu nk n ézh eti m eg a T árs ul at e lő ad ás áb an a 
Nyo m oru lt ak c. m us ic alt. A fs z. 9. so rb an még v an n éh ány jegy ü n k  
eg ys ég es en 3700 F t -os ár ak on. É rd ekl ő dn i a k lu bv ezető n él. A  
Bl ask ov ic h N apo k ho z k apc so ló dó  r en dezv ény ü nk  az id én is  a h a-
gyo m án yo s C sil la gfén ytúr a, m el y a B l as ko vi ch N apo k m eg ny itás át  
köv ető  n yíl t r en d ezvén y. A túr a m áj u s 27-én p éntek en  20. 00-ko r  
in d ul  a Si m o nffy K ál m án m ű v el őd ési h áz p ark olój ából.  A túr a ú tv o -
n al a k éső bb k er ü l kij el öl és re. Aj ánl ot t fe ls zer e lés: zse bl ámp a és l áth a-
tós ági mellé ny! A t úrá n mind en k i s aját fe lelő sé gére  v es z r é s zt !  

To v áb bi r en dezv ény ü nk l e tt vol n a eg y Me teor ol ógi ár ól mind enki -
nek c. el ő ad ás,  m el y azo n b an  b eteg ség m i att  egy  k ésőb bi  i dő p on tb an  
kerü l m eg ren d ezésr e. 

Lipák István klubvezető 

A Természetbarát Klub hírei 
Kincsem és Aranyszarvas túrák  
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A TÁPIÓBICSKEI CSATA EMLÉKÉRE 

"Trianonba nagy országot sem tettek tönkre  
gonoszabbul, mint Magyarországot. 

De ezt az országot lélekben erős emberek lakják, 
akik nem nyugosznak bele hazájuk rombolásába.” 

Francesco Nitti  
TRIANONI EMLÉKNAP 

2011. június 4 
 

A TÁPIÓSZELEI ERDÉLYI-MAGYAROK  
KLUBJA  

meghívja Önt,a Trianoni emléknapra.  
Emlékezzünk együtt a trianoni gyászra 

 
2011. június 4-én 16 órától 

a Tápiószelei Simonffy Kálmán Művelődési Házban! 
 

Beszédet mond: 
Basa László 

 A Magyar Hag yományőr Világszövetség Tiszteletbeli elnökségi 
tagja, tanár 

Emlékműsorunkban közreműködik: 
Keresztes Nagy Árpád, népzenész, regös énekmondó és a 

Tápiószelei Színjátszó Társulat. A megemlékezés után koszo-
rúzás a Trianoni emlékműnél. 

Programunk a művelődési házban folytatódik, filmvetítéssel, 
kötetlen beszélgetéssel, szerény vendéglátással. 

Csatlakozunk a 2011. j únius 4–én a TRIANONI emléknap alkal-
mából létrehívott fénylánchoz.  

A tüzeket, máglyákat este 21:00 órakor egyszerre gyújtják meg 
az ország minden pontján és az elcsatolt országrészeken, jelké-
pezve az együvé tartoz ást, hog y egy nemzetet elválasztani nem 

lehet. 

KÖZTÜNK ÉLŐ NÉPVISELET 
 
Egy rendhagyó kiállítás megnyitójára kerül sor 
a Blaskovich Kúria Múzeumban május 27-én. A 
kiállításon a szervezők azt kívánják bemutatni, 
ami elvileg nincs. A szakirodalom szerint 
ugyanis a Tápió-vidéknek nincs népviselete. 
Vagy mégis? Győződjenek meg róla a saját sze-
mükkel! 
És arról is, hogyan szépült meg a Múzeum 
Kert, melyhez a Múzeum Baráti Kör kitartó és 
lelkes munkáján kívül az Unió is nagy segítsé-
get nyújtott, az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv keretéből megítélt 68 937 975 Ft-nyi vissza 
nem térítendő támogatással.  
A munkának nincs még vége, és hamarosan 
újabb fejlesztésekkel lepjük meg a látogatókat. 
Aki kíváncsi, nézzen el hozzánk, a Blaskovich 
Napok alkalmával! 

 
 
Idén április 4-én, hétfőn került megrendezésre a már 

hagyománnyá vált bicskei hídi csata és az ehhez kapcso-
lódó megemlékezések. Ez a rendezvény már több évtize-
des hagyomány - mely mára Közép-Európa egyik legna-
gyobb hadtörténeti kulturális eseményévé nőtte ki magát. 

A nap programjában ismételten szerepelt főző verseny 
is, melyből az Újtusnádiak És Tápiószeleiek Baráti Társa-
sága is kivette a részét és megmutathatta a főzési tudo-
mányát. A zsűri nem volt hálátlan, hiszen az ételünket 
külön dicsérettel látta el és a II. helyezéssel jutalmazta. A 
rendezvény nagyon családias hangulatban telt, mert a 
tápiószelei kisiskolások is tiszteletüket tették, akik szintén 
megkóstolhatták a bográcsban készített Babgulyást. 

A jól szervezettségnek köszönhetően már most bátran 
kijelenthetjük, hogy a jövő évi rendezvényen is tömege-
sen szeretnénk részt venni. 

Újtusnádiak és Tápiószeleiek Baráti Társaság a 

2007. nyarán létrejött az a kapcsolat az erdélyi újtusnádi 
és tápiószelei lakosok között, amely 2010-ben hivatalos for-
mát öltött a testvértelepülési szerződés aláírásával. 

Négy év alatt változott a társaság összetétele: voltak, akik 
kimaradtak, de lettek új tagjai is az "Újtusnádiak és 
Tápiószeleiek Baráti Társaság"-ának.  

2011. június 4-én 10 órakor családi és baráti összejövetelt 
szervezünk Tápiószelén a Népkertben. Amíg az ebéd elké-
szül a helyszínen, addig a felnőtteknek játékos vetélkedőn, a 
gyerekeknek ügyességi versenyeken, illetve közös családi 
programokon lesz lehetőségük bizonyítani tehetségüket és  
ügyességüket . A közös ebéd után együtt szervezzük meg a 
nyári programokat, amelyek érintik társaságunkat, főleg az 
újtusnádiak vendégfogadása és a velejáró teendőket. 

Szeretettel várunk minden tápiószelei lakost, aki hozzájá-
rulna jelenlétével, ötletével a testvértelepülési kapcsolat szí-
nesebbé tételéhez, illetve az emberi kapcsolatok erősítésé-
hez. Töltsünk együtt egy napot  a dédunokáktól, a kereszt-
gyerekeken keresztül, a dédszülőkig, korhatár nélkül, ami-
kor minden korosztálynak lesz megfelelő elfoglaltság és 
kedves meglepetés. 

Jelentkezés 2011.június 1-ig, mert az ebéd és meglepeté-
sek szempontjából fontos. 

Jelentkezni: Magyariné Birta Magdolna  
     06-70-617 95 64       birtamagdi@citrolmail.hu 
 Czakóné Juli 
 06-70-312 92 25        czakobelane@freemail.hu 

 
"Gondolatot cserélni,eszmét cserélni hátsó okok, hátsószándékok nél-

kül, minden barátságnak az alapja,sőt,minden igazi kapcsolat alapja" 
Marie Clarence 

FELHÍVÁS 
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OVI HÍREK 
Az Önkormányzati Híradó előző számába az óvoda egy 
régebbi cikke került tévedésből az újságba, ezért elnézést 
kérünk. 
Köszönjük azoknak akik hozzájárultak munkájukkal, vagy 
anyagi segítséggel, tombolatárgy felajánlásával a 2011. 
március 19-én megrendezésre került jótékonysági rendez-
vényünk sikerességéhez. A rendezvényünk bevételét a 
gyermekek játékainak bővítésére fordítjuk.  

Örömmel értesítem Önöket, hogy óvodánk a tavalyi év-
hez hasonlóan ismét támogatást nyert Óvodai Fejlesztő 
Program szervezésére mintegy 5.000.000,- Ft értékben. A 
támogatást elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek 
esélyegyenlőségének  növelésére fordíthatjuk. A tavalyi 
évben nyert pályázati összegből fejlesztő szobát alakítot-
tunk ki óvodánkban. Fejlesztést segítő eszközöket vásá-
roltunk.    Keszi Gyuláné 
        óvodavezető 

Köszönet Abonyi Mihálynak, aki komplett multimédiás 
számítógépet ajánlott, fel a fejlesztő szobába az ott folyó 
munka elősegítésére.   Szabóné Récsi Erika 
        gyógypedagógus 

Az idén első alkalommal április 19-én került megrende-
zésre iskolánkban a mikrotérségi tanulmányi verseny, mely-
re a helyi tanulókon kívül Farmos, Tápiógyörgye, 
Tápiószentmárton, Tápióság legjobb 3. és 4. osztályos tanulói 
érkeztek. 

Négy tantárgyból mérték össze tudásukat: matematika, 
szövegértés, magyar nyelv és helyesírás, környezetismeret. 
Minden tantárgyból, mindkét évfolyamon az 5 legjobb tanu-
ló juthatott tovább a Kókai versenyre. 

Iskolánk tanulói kiváló eredményeket értek el: 
3.OSZTÁLY  
környezetismeret: Homok Mercédesz   3.helyezés 
Felkészítő nevelő: Ivanics Lászlóné 
nyelvtan:  Csikós Krisztina   5.helyezés 
Felkészítő nevelő: Szabóné Urbán Ildikó 
szövegértés:  Pap Gergely    2.helyezés 
Felkészítő nevelő: Kovácsné Sevella Zsuzsanna 
 
4.OSZTÁLY 
matematika: Turák-Szűcs Lili   1.helyezés 
Felkészítő nevelő: Nagyné György Csilla 
 Hippenmayer Róbert   2.helyezés 
Felkészítő nevelő: Nagyné György Csilla 
környezetismeret: Nagy Gergő Zoltán   3.helyezés  
Felkészítő nevelő: Horváth Katalin 
 Bozóki Bence   5.helyezés 
Felkészítő nevelő: Édelmajerné Kazinczi Éva 
nyelvtan:  Kovács Alex Dominik  1.helyezés 
Felkészítő nevelő: Horváth Katalin 
szövegértés: Légrádi Lili   1.helyezés 
Felkészítő nevelő: Édelmajerné Kazinczi Éva 
 Gulyás Judit    3.helyezés 
Felkészítő nevelő: Nagyné György Csilla 

 
Nekik, és felkészítő tanítóiknak is gratulálok kitartó és 

alapos munkájukhoz. 

Köszönettel tartozom minden alsós és felsős kollégának, 
aki kivette részét az előkészületekből és a verseny lebonyolí-
tásában komoly munkát vállalt. 

Igazi összefogást tapasztalhattunk meg a verseny idején, 
hiszen Kovács Ferenc polgármester úr nyitotta meg a rendez-
vényt, Faragó Sándor segített a hangosításban a Művelődési 
Ház képviseletében. Az óvodások műsort adtak. Felkészítő-
jük Ruglyné Budai Krisztina és Czilyóné Takács Boglárka. 

A nyugdíjas klub képviseletében Juhász Mihályné, Szabó 
Istvánné, Kósa Ferencné és Terékné Legény Erzsébet vállal-
ták fel a vendéglátó szerepét. A szülői munkaközösségből 
Bertáné Csáki Ágnes és Oroszkiné Kovács Andrea volt segít-
ségünkre. Minden osztály egy tálca süteménnyel támogatta a 
rendezvényt. Nyugdíjas és gyes-en lévő kollégáink is ezt a 
délutánt az iskolában töltötték, fejlesztő játékokat mutattak 
be és kézműves foglalkozást vezettek vagy javították a ver-
senyzők feladatlapját – Terék Mihályné, Dr. Csákiné Szántha 
Ágnes, Ficza Tiborné, Cserepkai Tóth Edina és Vidékiné Ko-
vács Beáta. 

Irodában dolgozó kollégáink a papírmunkából vették ki 
részüket. A konyhai dolgozók mókás szendvicseket készítet-
tek, teát főztek, a technikai személyzet sürgött-forgott, hogy 
minden rendben legyen. 

A műsorszámokat Ivanics Lászlóné, Pintérné Bontovics 
Judit, Kiszelné Moró Szilvia, Terék Nikolett tanították be a 
3.a, az 1.b és 1.c osztálynak valamint a tánc szakkörösöknek. 
Sikeres mesemondónktól, Sipos Tamástól is hallhattunk egy 
szép történetet. 

 
Az eredményhirdetés után, ahol Kácsorné György Gabri-

ella igazgatónő a Tápióvidéki Többcélú Kistérségi Társulás 
által vásárolt jutalomkönyveket és okleveleket adott át, ven-
dégeink sok szép élménnyel gazdagodva, elégedetten távoz-
tak. 

Kiszelné Moró Szilvia 
Igazgató helyettes 

MIKROTÉRSÉGI TANULMÁNYI VERSENY 

A megyei komplex tanulmányi versenyen Turák Szűcs Lili, 
4.a osztályos tanuló képviselte iskolánkat és nagy örö-
münkre I. helyezést ért el. Osztályfőnök és felkészítő  
pedagógus: Nagyné György Csilla 
Gratulálunk szép eredményéhez! 

Kiszelné Moró Szilvia 
Igazgató helyettes 
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Csapataink az országos elődöntőkben 

2011. április 30-án befejeződtek a Kézilabda Utánpótlás 
Bajnokság Régió Döntői. A megyei fordulókból to-
vábbjutó egyesületek, sportiskolák, iskolák, korosztá-
lyonként 48 csapattal folytathatták a versenyt. Euro-
Novex Tápiószele négy csapattal várta a folytatást.  
Nyolc régióban, régiónként 6-6 csapat küzdött a to-
vábbjutást jelentő első két helyért. A mérkőzések tétje 
nem kevesebb volt, mint az országos elődöntő, vagyis 
a legjobb tizenhatba való kerülés. Az ellenfeleinkhez 
hasonlóan mi is ezzel a céllal vágtunk neki a régiódön-
tők mérkőzéseinek. 
U10 régió döntőjét április 10-én, Dömsödön rendezték. 
Eredményeink:      Tápiószele--Érd                 19:1 
      Tápiószele--Salgótarján    26:2 
Elődöntő:     Tápiószele--Szigetszentmiklós 28:8 
Döntő      Tápiószele—Dömsöd  29:8 
Veretlenül jutottunk az országos elődöntőbe. U9 szi-
vacskézilabda régió döntőjére  április13-án Salgótarján-
ban került sor. Itt két csapattal is érdekelve voltunk. 
Eredményeink:  Tápiószele A--Gödöllő 18:10 
    Tápiószele A--Salgótarján B 34:1 
    Tápiószele B--Szigetszentmiklós 19:14 
    Tápiószele B--Salgótarján A 17:12 
Elődöntő:   Tápiószele A--Salgótarján A 24:11 
    Tápiószele B--Gödöllő  14:17 
3.helyért:   Tápiószele B--Salgótarján A 14:21 
Döntő:    Tápiószele A--Gödöllő  23:10 

U9-es csapatunk magabiztosan jutott a tizenhat közé. 
Az U8-asok (vagyis a B csapatunk) selejtezők után kis-
sé elfáradt, így nekik a 4. hely jutott. Az U8-as sziva-
csosok régió döntője Alsónémediben ápr. 29-én volt. 
 
Eredményeink:   Tápiószele—Alsónémedi  23:4 
     Tápiószele—Salgótarján  20:5 
     Tápiószele—Szigetszentmiklós 23:2 
     Tápiószele—Gödöllő  22:3 
 
Sokat sejtető győzelmekkel jutottunk a tizenhatba. 

A négy országos elődöntő egyikét az U10-es korosztályban 
(az eddigi eredményeink elismeréseként) Tápiószele rendez-
hette meg. A majális csábító programjai mellett is  megtelt a 
szelei csarnok. 
Eredményeink: Tápiószele—FTC  9:16 
     Tápiószele—Óbuda 11:15 
     Tápiószele—Nádudvar 18:21 
Minden igyekezet és akarat ellenére is ellenfeleink erősebb-
nek bizonyultak. Ezzel az idei bajnokság számukra véget ért. 
GRATULÁLUNK! KÖSZÖNJÜK LÁNYOK! 
 
u.i. szivacsosok országos elődöntői máj. 7 és 14-én lesznek 
Bp.-en. A teljes bajnokság eredményei a www.kolyokezi.hu 
honlapon megtekinthető. 

Az országos elődöntő  
megállította lányainkat 2011. MÁJUS 13-14-15-én (szombaton) 

A TÁPIÓSZELÉN MEGRENDEZÉSRE KERÜL 
XIV. NEMZETKÖZI NYUGDÍJAS BÉKETALÁLKOZÓ 

A rendezvény védnöke: Czerván György 
államtitkár úr, országgyűlési képviselő. 

 
PROGRAM 
Május 13. 
 Külföldi csoportok fogadása, vedéglátás. 
 Kultúrális program. 
 
Május 14. 
8:00 - 8:30 Érkezés, gyüle kezés a Városi Művelődési Háznál. 
8:30 -   A helyi nyugdíja sok fogadják a vendégeket,tájékoztatják és 
 irányítják őket az ebédjegyek átvételének színhelyéről. 
 A város bemutatása. 
9:00  -   Állófogadás a klubvezetők részére a Városháza  
 dísztermében. 
10:00 -  Ünnepi felvonulás a Művelődési Háztól a Béke parkba. 
10:30 - Himnusz, Örömóda, megnyitó, vers, ünnepi beszéd, egyházi 
 méltóságok áldása, orszá ggyűlési képviselő kösz őntője,  
 országos és pest-megye i vezetők kösz öntője,kosz orúzás, 
 Szózat.  
11:00 - Zenés, táncos felvonulás a Népkertbe. 
12:00 - Ebéd /folyamatos/ 
13:00 - 18:00 Kulturális műsor a meghívott külföld i és hazai nyugdí-
 jasok részvételével. 
 
Május 15. 
 Városnézés külföld i csoportokkal. 
 Búcsúztatás. 

NYUGDÍJAS BÉKETALÁLKOZÓRA 

125 éves egyesület  
A Tápiószelei Önkéntes Tűzoltó Egyesület  közli városunk 
lakosságával, hogy fennállásának 125. évfordulója alkal-
mából rendezett közgyűlése előtt, 2011. május 28-án 10 óra 
30 perckor, színvonalas felvonulást tervez. A gépjárműves 
felvonulás útvonala: a Rákóczi úti tűzoltó laktanyától, a 
COOP áruházig, majd a Kossuth Lajos úton és Posta utcán 
a Simonffy Kálmán Művelődési Házig. A rendezvénnyel 
elődeink előtt tisztelegünk, akiknek köszönhetően 125 
évvel ezelőtt létrejött egy olyan civil szervezet, amely a 
lakosság védelmét szolgálja, mind a mai napig. Tisztelettel 
kérjük, tekintsék meg felvonulásunkat! 

Kasza Sándor 
elnök 
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Az idejében felismert  
melldaganat gyógyítható! 

A Tápiószelén lakó, 45-65 év közötti asszonyok, 

 akik utolsó mammográfiás vizsgálat a óta eltelt 2 év,  

 névre szóló meghívót kapnak 

mammográfiás szűrővizsgálatra. 

A vizsgálat helye: 

Flór Ferenc Kórház 2143 Kistarcsa,  
Semmelweis tér 1. 

Tel.: 06-28/507-126. 
 

Kérjük, tegyen eleget meghívásunknak,  
vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!  

A szűrővizsgálat térítésmentes. 
 

Információ: 
Budapest Főváros Kormányhivatala  

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
Tel.: 06-1-465-3823 

 
A lehetőség adott!                       Éljenek vele! 

2011. május 24-június 2. 

VETERÁN AUTÓ,MOTOR 
ÉS 

KATONAI JÁRMŰ 
IÁLLÍTÁS 

 

2011. május 21-22 
 

Helyszín: 
Tápiószelei Simonffy Kálmán 
Könyvtár és Művelődési Ház  

Program: 
felvonulás, 

múzeumlátogatás 
 

Nyitva tartás:  
szombaton  09-19 óráig 
vasárnap   08-16 óráig 

Lopás vétsége miatt állt a Nagykáta Városi Bíró-
ság elé C.J. és U.Z. tápiószelei lakos. Gyorsított eljá-
rás keretén belül nevezett személyeknek próbára 
bocsátás büntetést szabott ki a Bíróság 2011.04.07-én. 

 
2011. 04. 13-án M.F. tápiószelei lakos, az általa 

vezetett motorkerékpárral Tápiószele lakott terüle-
tén kívül a 3118 számú úton közlekedett. Haladása 
során a sebesség helytelen megválasztása következ-
tében a vele azonos irányba közlekedő furgon hátul-
jának ütközött motorkerékpárjának első kereke.  

Az ütközés következtében a motorkerékpár a bal-
oldali sávba átsodródott, ahol nekiütközött 
Tápiógyörgye irányából Tápiószele irányába közle-
kedő személygépkocsinak. A baleset következtében 
M.F. 8 napon belül gyógyuló, könnyebb sérülést 
szenvedett.  

A baleset során keletkezett anyagi kár mintegy 
900.000 Ft. 

 
Felhívjuk a gépjármű tulajdonosok figyelmét a 

KRESZ előírásainak betartására! Közúti forgalom-
ban való részvétel előtt ellenőrizzék a jármű mű-
szaki állapotát és iratait, továbbá az iratok érvé-
nyességét! Köszönjük a lakosság bejelentéseit, 
amelyek segítségével csökkent az elkövetések szá-
ma. További érdemi információkkal kérjük, hívja 
kapitányságunkat a 29/440-004-es, vagy az ingyene-
sen hívható 107 telefonszámon. 

KÉK HÍREK A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 
TÁPIÓSZELEI ALAPSZERVE ZETE 

értesíti a tisztelt lakosságot, hogy 
2011.04-02-án az alapszervezetnél 

tisztújítás történt. 
Az új elnök Kulcsár László személyében  

lett megválasztva. 
Az I. PEST MEGYEI JOBBIK CSALÁDI NAPON 
Megalakult a Tápiószelei Jobbik Ifjúsági Tagozat is. 

Várunk minden kedves érdeklődőt! 
 
Tisztelettel: 

Kulcsár László 
alapszervezeti elnök 

 
e-mail cím: acelsziv55@freemail.hu 

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

Wass Albert 

Áprilisi  hónapban elhunytak 
Csontos Gábor élt: 73 évet 
Nagy Istvánné   /Sáfár Mária/  élt: 66 évet 
Fekete Istvánné /Vasas Erzsébet/  élt: 55 évet 
Kiss Veronika élt: 48 évet 
Makai Miklós élt: 68 évet 
Id. Szabó Ferenc élt: 54 évet 
Kreisz István élt: 90 évet 
Sípos Sándorné  /Tóth Erzsébet/ élt: 46 évet 
Valasek Gézáné /Tóth Judit/  élt: 77 évet 

 
Emléküket megőrizzük! 

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

 
 
Március hónapban született: 

Tóth Andrea Szabó Andrea és 
 Tóth Endre leánya 
Toldi Mónika Cintia Toldiné Nagy Mónika Andrea  
 Toldi András Gábor leánya 

 
Április hónapban született: 

Horváth Anna Boglárka Balogh Anna és  
 Horváth Krisztián leánya 
Kis Ketrin Kolompár Katalin és 
 Kis Gábor leánya 
Bódi Erzsébet Bódi Mónika és 
 Rafael György leánya 
Pikács Lorenzó Osztó Ibolya és 
 Pikács Lajos f ia 

 
Hosszú életet és nagyon sok boldogságot kívánunk az  

újszülötteknek és szüleiknek egyaránt! 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,  
akik Csontos Gábort utolsó útjára elkísérték,  

sírjára koszorút, virágot helyeztek  
és osztoztak fájdalmunkban. 

Köszönjük dr. Radics Ilona háziorvosnak  
és asszisztenseinek odaadó munkáját. 

Külön köszönjük Pálfalviné Bartucz Ilonkának és 
Bartuczné Ilonkának szolgálatkész munkájukat. 

 
A gyászoló család. 

300 literes fagyasztóláda ELADÓ!  
Ára 10.000.-Ft. 

Érdeklődni lehet este a  
06/30 555-2800 telefonon 

Itt a tavasz, a felújítás ideje! 
Vállalok bármilyen jellegű szobafestő - mázo-
ló-tapétázó munkát, igényes kivitelben továbbá 
gipszkarton állmennyezetek, falak készítését és 
dryvit hőszigetelést is! További információért, 

és új feltöltött fotókért látogasson el a  
http://www.maczofestes.hu weboldalra! 

Maczó Dénes 
Szobafestő - mázoló - tapétázó 

Tápiószele, Ibolya út 21. 
Tel.: 30/345-24-38 

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

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

Tápiószele, Deák F út 15 

Értesítem kedves vásárlóimat, hogy az üzletso-
ron lévő méteráru üzletemet bezártam. 

Új címem: Tápiószele Pesti út 6. 
Nyitva tartás: hétfő-péntekig 14-18 óráig 

Várom régi és új kedves vásárlóimat! 






