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Tápiószőlősi

Tápiószőlős Község Önkormányzata  
és a Tápiószőlős-Újszilvás Református  

Általános iskola tanulói  
meghívják Önt és kedves családját,  
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Polgármesteri beszámoló
Szeretettel köszöntöm Tápiószőlős lakóit. 
Eltelt három hónap a választások óta és 

a feladatok özöne zúdult az önkormányzat 
új vezetésére. Nagyon sok, nagyon sokré-
tű, nagyon szerteágazó (személyi, vagyo-
ni, működtetési, informatikai, fejlesztési 
stb.) feladatokkal kellett és kell megbirkóz-
ni nap, mint nap. Csak a választások során 
meghirdetett csapatmunkával, összefogás-
sal tudjuk leküzdeni, megoldani a feladato-
kat, megtalálni a megfelelő személyeket az 
irányításra.(Bizottságok kialakítása, mun-
karend stb.)

Az előző ciklusban, Képviselő-testületi 
ülés hiányában a meg nem igényelt szociá-
lis tűzifa helyett kellett tüzelőt előteremteni 
a rászorultaknak.

A meglévő matuzsálem korú gépparkot 
kellett üzemképessé tenni, rendezni a mű-
szaki vizsgákat, biztosításokat, kijavítani a 
hiányosságokat.

Visszaállítottuk a falugondnoki státuszt, 
próbáltuk a lehetőségekhez és időjárási vi-
szonyokhoz képest javítani az utakat, taka-
ríttattuk a települést, a villanyvezetékek és az 
utak mentén tisztíttattuk az aljnövényzetet, 
kimeszeltettük a meglévő buszmegállókat.

Kifizettük az előző ciklusban megaka-
dályozott Képviselő-testületi döntés mi-
att a szinte megduplázódott adósságun-
kat (GORDIUSZ Kft.), mely perköltséggel 
együtt 5.400.000 Ft lett (az eredeti tartozás 
összege 3.351.875 Ft volt).

2014. november hónapra vonatkozóan 
nem kaptunk kézhez a 8.386.674  Ft ösz-
szegű állami finanszírozásból, mivel az 
állami támogatás összegénél magasabb 
volt a NAV felé befizetendő kötelezettség 
(9.122.161  Ft)  – többek között az előző 
polgármester részére kifizetett járandósá-
gok közterhei miatt) –, tehát ennek hiányá-
ban kellett megoldanunk az év utolsó hó-
napjaiban a gazdálkodást.

Folyamatban van a csatorna-beruházás 
meghiúsulása miatti 11.224.265  Ft visz-
szafizetési kötelezettség plusz kamatainak 
rendezése az állam felé, továbbá folyamat-
ban van a STRABAG Általános Építő Kft. 
16.251.000 Ft-os követelésének a rendezése 
szintén a csatorna-beruházás leállta miatt.

A jogszabályi előírások szerint kifizettük 
az előző polgármester végkielégítését (brut-
tó 1.391.400 Ft) és a négy év alatt ki nem 
vett szabadságának a megváltását is (bruttó 
2.255.755 Ft) a polgármesteri munkakör át-
adás-átvételét követően 2014. október 31-én.

Az Önkormányzat által fenntartott Idő-
sek Gondozási Központjában 2014. évben 
felmentéssel került megszüntetésre egy 

fő közalkalmazott jogviszonya, a felmen-
tési idő leteltét követően számára kifizet-
tük a vonatkozó jogszabályban foglaltak 
szerint őt megillető végkielégítést (bruttó 
1.481.600 Ft).

A STRABAG Általános Építő Kft. és az 
állam felé való tartozások rendezése után 
– a Miniszterelnöki Hivatalban tett ígéret-
nek megfelelően – jelen állás szerint 2016 
tavaszán indul a csatorna-beruházás, ennek 
megfelelően kérjük a lakosságot a csatorna-
díj fizetésének a fegyelmére.

Megvalósult a közvilágítás bővítésének 
első üteme. Átmeneti hibák után a közvi-
lágítás éjjel-nappali rendje is helyreállt. A 
település számos pontjára kukákat helyze-
tünk ki.

Újraélesztettük a sportegyesületet, új 
szakosztályok kerültek kialakításra (judo, 
birkózás, testépítő, atlétikai utánpótlás, asz-
talitenisz, lovas) a meglévő labdarúgó szak-
osztály mellett. 

Tavasszal az időjárástól függően a spor-
tépület tetőszerkezete kijavításra kerül, 
rendbe tesszük a pályát, áthelyezzük a pa-
dokat az előírásoknak megfelelően. Üzem-
képessé tesszük a fűnyírót, a locsolást, to-
vábbá tervezzük a terület bővítését. Május 
elsején községünk vendégül kívánja látni a 
színész válogatottat. Terveink szerint ne-
ves színművészekkel fogunk megmérkőzni, 
erre az eseményre rendbe tesszük a „veszé-
lyesnek” minősített és lebontott színpadot. 
Október 23-án fáklyás felvonulást szervez-
tünk, mely a lakosság részéről igen nagy 
népszerűségnek örvendett, hagyományt 
kívánunk teremteni belőle. A község kará-
csonyfájához és a Polgármesteri Hivatal ka-
rácsonyi díszkivilágításához hatalmas vál-
lalkozói segítséget kaptunk, melyet ezúton 
is köszönünk. Ebben az évben először az 
Önkormányzat valamennyi dolgozójának 
és a Református Általános Iskola és Óvo-
da valamennyi dolgozójának évadzáró ün-
nepséget szerveztünk. Tápiószőlős minden 
65 év feletti lakosának (541 fő) karácsonyi 
csomagot ajándékoztunk. A 70 év feletti 
lakosok számára eltöröltük a kommunális 
adó fizetését.

Megindítottuk a tanyagondnoki szolgá-
lat létrehozását, melyet teljes egészében az 
állam finanszíroz, elindítottuk a mezőőri 
szolgálat kialakítását közösen a gazdákkal 
egyeztetve.

Benyújtottuk a START munkaprogram-
ban való pályázatunkat 45 főre, ennek meg-
felelően létesítményt vásároltunk sertéste-
lep kialakítására, működtetésére, és egyéb 
feladatok ellátására. 

Az újjáalakult polgárőrség megújult ve-
zetése és az egyesület megkezdte munkáját, 
autójukat üzembe helyeztük, visszakapták a 
garázsukat, működésükhöz az önkormány-
zati hozzájárulást az első félévre rendeztük. 

A Polgármesteri Hivatal melléképületeire 
(lapos tetők) új tető kerül, ennek megfele-
lően új, nem beázó raktárak kerülnek hasz-
nálatba.

A központi konyha számára beszereztük 
az új sütőt, az „ütött-kopott” edények cse-
réje folyamatban van.

A Ságvári úton lévő önkormányzati la-
kások tetőszigetelése megtörtént, az óvoda 
feletti lakások szigetélésének a kiegészítése 
folyamatban van.

Az Idősek Gondozási Központja műkö-
dési engedélyének határozatlan időre szóló 
meghosszabbítása megtörtént az intézmény 
vezetőjének hathatós segítsége (melyet ez-
úton is köszönünk) és a szükséges eszközök 
beszerzésének köszönhetően. 

A kóbor kutyák befogása miatt kutyabe-
fogókat készíttettünk, szerződést kötöttünk 
a ceglédi állatmenhellyel a befogadásokra, 
az első befogott állatokat már beszállítot-
tuk.

Megbíztuk a KEVITERV AKVA Kft. 
képviselőjét a melegvizes kutunk hasznosí-
tásának kidolgozására.

Folyamatban van a kút gázmentesítésé-
nek a kialakítása, mely a hasznosítás felté-
tele.

Jelenleg folyamatban van a játszótér ki-
alakítása – a szülői munkaközösséggel kar-
öltve –, a piactér kialakítása, a vízkárelhá-
rítási terv elkészítése, valamint a település 
rendezési tervének újjá alakítása. 

Elindítottuk a tápiószőlősi kalendárium 
ismételt megjelenését. Megjelentetjük új-
ságunkat, honlapunkat frissítettük, aktua-
lizáltuk. 

Folyamatban van a költségvetés készí-
tése és a rendezvénynaptár véglegesítése 
is. Folyamatosan építjük kapcsolatainkat a 
környező településekkel és azok vezetőivel, 
országgyűlési képviselőnkkel – Czerván 
György államtitkár úrral –, kistérségi társa-
inkkal.

Kapcsolatfelvételre került sor testvérfa-
lunkkal, Búzásbesenyővel. Őket a mi köz-
ségünk látja vendégül ebben az évben. Ér-
kezésük idejének egyeztetése jelenleg zajlik.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket és to-
vábbra is várjuk észrevételeiket, ötleteiket, 
panaszaikat.

Tisztelettel:
Dr. Szoboszlay Árpád
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ESEMÉNYÖSSZEFOGLALÓ
TISZTELT LAKOSSÁG!

A Képviselő-testület 2015. január 14-én tartotta idei első 
ülését.

A nyilvános ülés első napirendi pontjaként a szennyvíz-be-
ruházással kapcsolatos döntések meghozatala szerepelt.

A Képviselő-testület elfogadta az Euroközmű Kft-vel tájé-
koztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység ellátá-
sára kötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő 
felbontását. Eredménytelenné nyilvánította a „Szennyvíz köz-
művagyon-értékelés elkészítése Vállalkozási Szerződés kereté-
ben”, illetve a „Tápiószőlős szennyvíz-elvezetése és -tisztítása 
projekt megvalósításához szükséges projektmenedzsment te-
vékenység ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárásokat. 

Ezt követően a Képviselő-testület 100%-os önkormányzati 
tulajdonú korlátolt felelősségű társaság alapításáról döntött, a 
cég elnevezése TÁPIÓ-HALESZ Kft. lett.

A LAURUS Alapfokú Művészeti Iskola részére az Önkor-
mányzat tulajdonában lévő Faluház nagyterme a 2014/2015. 
tanévre is ingyenesen biztosításra került, amennyiben a gyer-
mekek táncoktatását térítésmentesen biztosítják.

A Polgármesteri Hivatalnál kialakítandó fedett kerékpár-
tároló megépítésére vonatkozóan elfogadásra került az M.N. 
Fémgép Kft. ajánlata (bruttó 435.500 Ft).

Cegléd Város Polgármesterének tájékoztatása alapján a Kép-
viselő-testület elfogadta a bogácsi üdülő felújítására vonatkozó 
költségeket, a tulajdoni hányad arányában a Tápiószőlősre jutó 
összeg 214.704 Ft.

Megtárgyalásra és elfogadásra került a körzeti megbízotti 
iroda villamos hálózatának javítására vonatkozóan az Unimax 
2002 Kft. által benyújtott árajánlat bruttó 150.260 Ft összeg-
ben.

Elfogadta a Képviselő-testület az Önkormányzat által kiala-
kítandó tanyagondnoki szolgálat szakmai programját, a szol-
gálat működési engedélyezése folyamatban van.

A Képviselő-testület az új településrendezési terv készítésé-
nek időtartamára főépítész megbízása mellett döntött, áraján-
latok megkérésével a Településfejlesztési és Közbeszerzési Bi-
zottság elnökét, Keresztúri Hajnalkát bízta meg.

2015. február 11-i nyilvános ülésén a Képviselő-testület el-
fogadta a 2015. évre vonatkozó rendezvénynaptár-tervezetet, 
majd döntés született 2 fő mezőőr munkakör betöltésére vo-
natkozó pályázati felhívás közzétételéről. (Mind a rendezvény-
naptár, mind a pályázati felhívás megtalálható jelen újságunk-
ban.)

A Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete részére 
50.000 Ft működési támogatást ítélt meg a Testület.

A Sportépület melletti színpad javítására csúszásmentes nyír 
rétegelt lemezre vonatkozó ajánlat került elfogadásra (15.900 
Ft +ÁFA/tábla).

Az Önkormányzat által alapított Tápiószőlősi Vízmű intéz-

mény megszüntetésre került, mivel a vonatkozó jogszabályok 
alapján költségvetési szerv nem üzemeltetheti a víziközmű-va-
gyont.

Ismertetésre került a Pest Megyei Kormányhivatal utcane-
vekkel kapcsolatos törvényességi felhívása, mely tartalmaz-
za, hogy a tápiószőlősi Zalka Máté utca, Kilián György utca, 
Felszabadulás útja, Hámán Kató utca és Ságvári Endre utca 
közterületek elnevezései sértik a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. § (2) – (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseket, tehát azokat a Képvise-
lő-testületnek kötelező megváltoztatni.

A Képviselő-testület egyetértett a törvényességi felhívásban 
foglaltakkal, kinyilvánította, hogy a törvénysértés megszün-
tetése érdekében a fent nevezett közterületek elnevezését – az 
érintett lakosság véleményének kikérését követően – követke-
ző soros ülésén megváltoztatja.

Megállapításra kerültek a Tápiószőlősi Híradó hirdetési tarifái: 
- apróhirdetés: bruttó 1.000 Ft,
- 1/4 A4-es oldal: bruttó 2.500 Ft,
- 1/2 A4-es oldal: bruttó 5.000 Ft,
- 1/1 A4-es oldal: bruttó 10.000 Ft.

Döntött a Képviselő-testület a település digitális térképének 
frissítéséről, melynek díja 160.080 Ft.

A Képviselő-testület megerősítette azon szándékát, hogy a 
szennyvízcsatorna beruházáshoz szükséges saját forrást a Tá-
piószőlősi Víziközmű Társulat forrásainak felhasználásával 
kívánja előteremteni. A beruházást a víziközmű társulat bevo-
násával szükséges megvalósítani. A Képviselő-testület javasol-
ta, hogy a víziközmű-társulat továbbra is lássa el az 1995. évi 
LVII. törvény 38. §-ában foglaltaknak megfelelően közfelada-
tát.

Jóváhagyásra került a Ferenczy Múzeum – Blaskovich Mú-
zeuma és a Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Is-
kola között kötendő megállapodás, mely tartalmazza, hogy a 
2014/2015-ös tanév során a tápiószőlősi általános iskola a tá-
piószelei közgyűjtemény múzeumpedagógiai kínálatából 6 fé-
lét igénybe vesz bruttó 90.000 Ft összegért. A foglalkozások 
költségének kifizetését Tápiószőlős Község Önkormányzata 
vállalja a szülők vagy az Iskola helyett.

A nyilvános ülés utolsó napirendi pontja keretében a Képvi-
selő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a „Közvilágí-
tás korszerűsítése Tápiószőlősön” pályázatot előkészítse, a pá-
lyázat benyújtásához szükséges feladatok ellátására vonatkozó 
beszerzések fedezetéül szolgáló költségeket a költségvetésben 
elkülönítse, mely beszerzések várható összege: energetikai ta-
nulmány 300.000 Ft; energetikai auditor 50.000 Ft.

(Az ülésekről készült jegyzőkönyveket a www.tapioszolos.hu 
honlapon vagy a Községi Könyvtárban olvashatják el.)

Tóthné Szombati Erika
jegyző
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Tisztelt Lakosság!
A törvényességi felhívásnak eleget téve Tápió-

szőlősön 5 utca nevét kell megváltoztatnunk. Ön-
kormányzatunk ezúton is kéri Önöket, hogy az 
érintett utcákban lakók 2015. március 9-én 12.00 
óráig tegyék meg saját javaslataikat, milyen nevet 
is szeretnének utcájuknak? Kérjük, hogy csak az 
érintett utcákban lakók tegyenek javaslatokat saját 
utcájuk új nevére. A javaslatokat a Polgármesteri 
Hivatalban található dobozba helyezzék el, vagy a 
„Tápiószőlős Község” facebook oldalra írják meg 
névvel és lakcímmel, akár privátban is. Bízunk a 
közös döntés örömében.

„Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv. 132.§ (1) bekezdés 
a) pontjában a kormányhivatal számára biztosított törvényes-
ségi felügyeleti jogkörben eljárva (a fővárosi és megyei kor-
mányhivatalokról szóló 288/2010.(XII. 21.) Korm. rendelet 8. 
§ a) pontjában foglalt felhatalmazásra figyelemmel) az Mötv. 
132. § (3) bekezdés c) pontja alapján vizsgáltam, hogy a tele-
pülés önkormányzatának képviselő-testülete teljesítette-e az 
Mötv. 14.§(2)-(3) bekezdésén alapuló döntéshozatali kötele-
zettségét. Vizsgálatom alapján az alábbi törvényességi felhí-
vással élek.

Az Mötv. 13.§ (1) bekezdés 3. pontja szerint a közterületek, 
valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény 
elnevezése a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat. 
A közterületek elnevezéséről a képviselő-testület az Mötv. 42§ 
8. pontjából következően át nem ruházható hatáskörében hoz 
döntést. Az Mötv. -2013. január 1-jén hatályba lépett-14.§ (2) 
bekezdés a)-b) pontja alapján közterület (illetve önkormányzat 
tulajdonában álló közintézmény) nem viselheti olyan személy 
nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek 
megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, 
vagy olyan kifejezés vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. 
századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal.

A tárgyban lefolytatott törvényességi vizsgálatom alapján 
megállapítottam, hogy a településen az alábbi közterület-elne-
vezések sértik az Mötv. 14.§ (2)-(3) bekezdésében foglalt ren-
delkezéseket:

Tisztelt Lakosság!
Önkormányzatunk törvényességi felhívást kapott a Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjától, dr. Tarnai Ri-

chárdtól, ebből a levélből idézünk most egy részletet az Önök számára.

- Zalka Máté utca
- Kilián György utca
- Felszabadulás útja
- Hámán Kató utca
- Ságvári Endre utca
Az Mötv. 143.§ (1) bekezdés első mondatában foglaltak 

alapján ezért felhívom a T. Képviselő-testületet, hogy a tör-
vényességi felhívást 30 napon belül tűzze napirendjére és az 
Mötv. rendelkezéseibe ütköző közterület – elnevezés megvál-
toztatására irányuló döntési (határozathozatali) kötelezettségé-
nek tegyen eleget, a törvénysértést szüntesse meg.”

RENDEZVÉNYNAPTÁR TERVEZET 2015.
Február 14.  Farsang  Barátság Nyugdíjas Klub 

28.  Farsangi bál    SZMK    Központi konyha

Március 13.  Községi ünnepség  17.00  Faluháza 
21.  Ruhagyűjtés Nyitott Tenyér Egyesület Faluháza 
22.  Ruhaosztás Nyitott Tenyér Egyesület Faluháza

Április  4.  Nyílt nap Bagolyvár Birtok 
11.  Óvodai SZMK bál  Központi konyha

Május  1.  Majális Sportpálya 
31.   Gyermeknap Sportpálya   

CÖK + SZMK + Önkormányzat

Június 13.  Ballagás iskola  9.00 
18.  Tanévzáró  Iskola 
20.  Sportbál… 
27. Éjszakai foci  Sportpálya 

Július

Augusztus 3-7.  Tábor  Nyitott Tenyér Egyesület 
20.  Községi ünnepség 17.00 óra 
22.  XIX. Amatőr Fogathajtó Verseny   
       Tápiómenti Lovasklub 
20/21/22  Tánctalálkozó  HATE

Szeptember

Október 2-3.  V. Tápiószőlősi Falunapok 
         – Szüreti felvonulás 
 4.  Idősek Világnapja   Központi konyha 
22.  Községi ünnepség  18.00 
        – Fáklyás  felvonulás

November  7.  Ruhagyűjtés Nyitott Tenyér Egyesület  Faluháza 
 8.  Ruhaosztás  Nyitott Tenyér Egyesület  Faluháza 
14.  Évadzáró Barátság Nyugdíjas Klub 
28.  Karácsonyi Játszóház 
Karácsonyi fények ünnepélyes bekapcsolása 17.00 

December 12.  Karácsonyi vásár  Faluháza 
18.  Évadzáró Önkormányzat 
18/19.   Községi Karácsonyi Ünnepség  14.00 
31.  Szilveszteri Bál  SZMK  Központi konyha

A változtatás jogát fenntartjuk!
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Pályázati feltételek:
•  középiskolai érettségi;
•  büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképes-

ség, illetve szabad mozgás és tartózkodás jogával rendel-
kezés, betöltött 18. életév;

•  3 hónap próbaidő vállalása;
•  B kategóriás jogosítvány,
•  a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság;
•  lőfegyvertartási engedély megszerzésére vonatkozó felté-

teleknek való megfelelés;
•  a pályázó kötelezettségvállalása, hogy a munkába állás 

napjáig a lőfegyvertartási engedélyt megszerzi, ami az al-
kalmazás egyik feltétele;

•  a pályázó vállalja, hogy a munkába állást megelőzően 
szakirányú képzésen/továbbképzésen vesz részt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  mezőőri vizsga, valamint sörétes vadászlőfegyver tartásá-

hoz szükséges vizsgabizonyítvány, engedély megléte;
•  mezőőri munkakörben szerzett 1-3 éves szakmai tapasz-

talat.

Elvárt kompetenciák:
Kiváló szintű helyismeret, rendezett életmód, jó kommuniká-
ciós készség, megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
•  a pályázó fényképes szakmai önéletrajza;
•  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (az eredeti er-

kölcsi bizonyítványt legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell 
nyújtani);

•  iskolai végzettséget, képzettségeket igazoló okiratok másola-
ta;

•  egészségügyi alkalmasságot igazoló irat;
•  jogosítvány másolata;
•  sörétes lőfegyverre vonatkozó fegyvertartási engedély máso-

lata (amennyiben a pályázó rendelkezik vele);
•  a pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak – a pályá-

zati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzá-
járul;

•  a pályázó nyilatkozata a 3 hónapos próbaidő vállalásáról;
•  a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy beleegyezik-e 

a pályázata nyilvános képviselő-testületi ülésen történő meg-
tárgyalásába.

A munkakörbe tartozó feladatok:
Mezei őrszolgálat ellátása Tápiószőlős község külterületén, a 
termőföldek, zártkertek őrzése, valamint az e termőföldeken, 
zártkertekben lévő, illetve hozzátartozó termények, termékek, 
felszerelések, eszközök, haszonállatok, mezőgazdasági építmé-
nyek, földmérési jelek, műtárgyak védelme. Együttműködés a 
rendőrséggel  a polgárőrséggel és a gazdákkal.

A munkavégzés helye:
Pest megye, Tápiószőlős község közigazgatási területe

Illetmény és juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tör-
vény rendelkezései az irányadók.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. ………… napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának módja:
•  Postai úton, a pályázatnak Tápiószőlős Község Önkor-

mányzata – 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 65. – címére 
történő megküldésével. Kérjük a borítékon a munkakör 
megnevezését – Mezőőr – feltüntetni.

•  Személyesen: Polgármesteri Hivatal Titkársága – 2769 
Tápiószőlős, Kossuth L. út 65.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető 
a Tápiószőlősi Polgármesteri Hivatalban a 06-53/385-001 tele-
fonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 09. 15.00 
óra

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 11.

A pályázat elbírálásának határideje, rendje:
A pályázati feltételeknek megfelelően összeállított és beküldött 
pályázatok kerülnek elbírálásra. A benyújtott pályázat a beadá-
si határidőt követő első képviselő-testületi ülésen kerül elbírá-
lásra, az érvényes pályázatokat benyújtókat Tápiószőlős Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete személyesen meghall-
gatja. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvá-
nításának jogát fenntartja.

A pályázati döntésről a pályázók az elbírálást követő 8 napon 
belül értesítést kapnak.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tápiószőlős Község Önkormányzata 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

2 fő  mez ő őr
munkakör határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony keretében történő betöltésére.

Közérdekű telefonszámok:
Polgármesteri Hivatal 06-53-385-001 
 06-53-385-008
Orvosi rendelő: 06-53-385-257
Falugondnok: 06-20-801-7222
Családsegítő: 06-53-385-110
Vízhálózat karbantartó (Pál Miklós Attila): 
 06-70-902-6085
Körzeti megbízott: 06-20-489-6515
Rendőrség hívószámai: 107 és a 112
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Tisztelt Lakosság!
Mint azt tudják, hamarosan elérkezik a helyi adók első fél-

évi részletének fizetési határideje. A pótlékmentes fizetési hatá-
ridő: 2015. március 16. (hétfő).

A fizetési kötelezettségüket készpénz-átutalási megbízás-
sal (sárga csekk) és átutalással is teljesíthetik. A csekkeket 
hamarosan kézhez kapja mindenki. Átutalással történő fize-
téskor közleményként fontos feltüntetni az adózó nevét és há-
rom-vagy négyjegyű azonosítóját (mely megtalálható minden 
korábbi értesítőn és a csekk jobb felső sarkában is).
Számlaszámaink a következők:

•  Magánszemélyek kommunális adója:  
 11742025-15392749-02820000

• Gépjárműadó: 11742025-15392749-08970000
• Helyi iparűzési adó: 11742025-15392749-03540000
• Késedelmi pótlék: 11742025-15392749-03780000

Számlavezetőnk az OTP BANK.

Sok kérdés merül fel a gépjárművek adás-vételével kapcsola-
tos bejelentési kötelezettségről. Ezzel kapcsolatosan az alábbi-
akról tájékoztatom Önöket.

Gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a jár-
mű korábbi tulajdonosának (eladó) és az új tulajdonosnak 
(vevő) is be kell jelentenie az Okmányirodában.

A korábbi tulajdonos a bejelentést megteheti a teljes bizonyí-
tó erejű magánokirat (vagy közokirat) eredeti példányának be-
nyújtásával vagy annak másolata postai vagy elektronikus úton 
történő megküldésével a változástól számított 8 napon belül.

Az új tulajdonos a bejelentést személyesen vagy meghatal-
mazott útján teheti meg a teljes bizonyító erejű magánokirat 
(vagy közokirat) eredeti példányának benyújtásával és a jog-
szabályban meghatározott egyéb feltételek teljesítésének igazo-
lásával a változástól számított 15 napon belül.

A gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást bárme-
lyik okmányirodában be lehet jelenteni.

A gépjármű eladásával kapcsolatban ezen túlmenően az 
ügyfélnek a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál teendője 
nincs, (nem kell külön bejelenteni) az adóhatóság a szükséges 
adatokat, információkat a központi gépjármű-nyilvántar-
tásból kapja meg.

Kérdéseikkel, problémáikkal keressenek bizalommal, ügyfél-
fogadási időben állok rendelkezésükre.

Abonyi Aranka
adóügyi előadó

HELYI ADÓ HÍREK

EBOLTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebek kötelező veszett-
ség elleni, szervezett, összevezetéses védőoltása és féregtelenítő 
szerrel való kezelése Tápiószőlősön az alábbiak szerint történik:

2015. április 11-én (szombaton)
8 - 12 óráig: a Polgármesteri Hivatal épülete mellett, 

a volt Tűzoltószertár előtt (Sport úton)
13 - 14 óráig: a Pándi út 41. szám előtt (a megszűnt 

„Vegyesbolt”előtt)
1430 - 15 óráig: az Ürgés 217. számú ingatlan előtt 

(Jancsovics István ingatlana)
1515 - 17 óráig: a Felszabadulás út 142. sz. alatti volt 

„Tejcsarnoknál”

2015. április 18-án (szombaton)
8 - 12 óráig: a Polgármesteri Hivatal épülete mellett,  

a volt Tűzoltószertár előtt (Sport úton)

Az oltásra minden 3 hónaposnál idősebb ebet elő kell vezet-
ni. Az oltás díjköteles.

Az oltás díja: ebenként 3.000 Ft, a féregtelenítés díja: 10 
kg élősúlyra 1 db tabletta darabonkénti ára 150 Ft, mely ösz-
szegeket az oltás helyén kell kifizetni.

Az oltást a 2010. január 1-jétől rendszeresített egyedi sorszám-
mal ellátott új oltási könyvbe kell bejegyezni. (A régi oltási köny-
vek érvényüket vesztették). Az elmúlt években kiadott oltási 
könyveket az oltásra el kell hozni. Az oltási könyv ára 500 Ft/db.

Polgármesteri Hivatal

Újra megjelenik a kalendárium!
FELHÍVÁS!

Kedves Tápiószőlősiek!
A választás előtti fórumokon több esetben észrevételként 

hangzott el a lakosság tájékoztatásának hiánya, mert a kábel tv, 
és az újság kiadása is megszűnt. Az újság kiadása talán megol-
dódott, mint olvashatják, újra él.

Kaptunk visszajelzést a Szőlősi Kalendárium újbóli megjele-
nésének igényéről is. Ezért 2015. őszére tervbe vettük annak 
összeállítását, és 2016. éves példányok kiadását. 2015 évben 
pedig egy „Évkönyvvel” szeretnénk a lakosainkat megörven-
deztetni.

E cikk útján kérjük azokat, akik ebben szívesen részt vennének, 
hogy írásbeli visszaemlékezésekkel, események leírásával, fényké-
pekkel járuljanak hozzá az évkönyv és a kalendárium sikeréhez. 
Minden lakosunktól nemre, korra, származásra való tekintet nél-
kül, és attól függetlenül, hogy mikor költözött ide, vagy csak idő-
legesen, illetve átutazóban tartózkodott nálunk, várjuk élményeik 
megosztását, hogy ez mindannyiunk közös értéke legyen.

Örömmel fogadjuk a gondolatokat, javaslatokat. Az a kéré-
sünk, hogy az írások egytől négy oldalnyi terjedelműek legye-
nek, a fényképek hátoldalán tüntessék fel az eseményt, a képen 
szereplők nevét és azt, hogy hozzájárulnak a közzétételéhez.

Minden képet vissza fogunk szolgáltatni.
Az írásokat, képeket személyesen, vagy írásban, illetve e-ma-

il-en a Polgármesteri Hivatalhoz adhatják le, az alábbi címekre:
Tápiószőlős község Polgármesteri Hivatala
Kalendárium
2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 65. sz.
E-mail cím: Tszolos.Kalendarium@gamil.com

Várjuk aktív közreműködésüket, örömteli visszaemlékezést 
kívánva. Tápiószőlős Község Önkormányzata nevében:

Dr. Szoboszlay Árpád
polgármester
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T.K.S.E.  
hírei

Tisztelettel adom hírül Tápiósző-
lős sportkedvelő lakóinak, hogy 2015. 
január 24-én a Tápiószőlősi Községi 
Sport Egyesület megtartotta évi első 
közgyűlését. Ezúton szeretném megkö-
szönni mindazoknak, akik jelenlétük-
kel és érdeklődésükkel megtiszteltek. 
Örömmel tájékoztatok minden kedves 
sportkedvelőt, hogy az Önkormányzat 
jelentős anyagi támogatásával újra felé-
leszthetjük a helyi sportéletet települé-
sünkön.
Személyi változások, új szakosztályok 
létrehozására történt határozathozatal a 
közgyűlésen:
Személyi változások:

elnök:  Tamás János
elnökhelyettes: Fejér Kornélia
szakmai vezető: Tószegi István
titkár:  Keresztúri Hajnalka
Elsődleges célunk a rendszeres és 

szervezett sportélet fellendítése, min-
den korosztály számára. Egészen fiatal 
kortól labdarúgó utánpótlás nevelése, 
a felnőtt és öregfiú csapataink újra in-
dítása.
Új szakosztályaink:

- Judo
- Birkózás
- Öttusa utánpótlás
- Lovas
- Testépítő
- Asztalitenisz
A fent említett sportszakosztályok 

edzéseinek időpontjáról plakátokon és 
a közösségi oldalakon adunk pontos ér-
tesítést. 

Jövőbeni terveink között szerepel a 
testvértelepülésünk labdarúgó csapatá-
val közös évenkénti barátságos labda-
rúgó mérkőzések megszervezése. Va-
lamint Kiss András és Dr. Nagy László 
emléktorna megszervezése.

A tervek szerint ebben a félévben le-
hetőség nyílik a kondicionáló terem 
megnyitására.

2015. június 27-én éjszakai labdarúgó 
mérkőzések lebonyolítására kerül sor a 
sportpályán.

A célunk a következő: Újra megtölte-
ni élettel a sport épületet, újra bajnok-
csapatokat avatni Tápiószőlősön.

Tamás János
T.K.S.E. elnök

Új lendülettel a biztonságért
Tisztelt Tápiószőlősi Lakosok!

A Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület 
2014 októberében tisztújításon esett át.

Ennek következtében a jövőben jóma-
gam, Halupka István töltöm be az elnö-
ki pozíciót, Kósa Zoltán az elnökhelyet-
tesi pozíciót, míg Papp Gábor elnökségi 
tagként segíti továbbra is a polgárőrség 
munkáját.

Megkeresésünkre a jelenlegi Önkor-
mányzat maximális támogatásáról bizto-
sította az Egyesületet, és jelentős anyagi 
segítséget nyújtott a számunkra. Többek 
között így sikerült a gépjárművünket 
műszaki vizsgára felkészíteni, és meg-
újítani azt. Ennek köszönhetően újult 
erővel, és elszántság-
gal vághattunk neki a 
2015-ös évnek.

Továbbra is fő cél-
jaink közé soroljuk a 
bűnmegelőzést, a ren-
dőrséggel való együtt-
működést, a település 
szintű rendezvények 
lehetőségünk szerinti 
biztosítását, de ezeket 
a jövőben további fel-
adatkörökkel tervez-
zük kibővíteni.

Szeretnénk köze-
lebbről megismertetni 
a település fiataljaival 
a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem, 
és a rendőrség tevékenységeit egy-egy 
vetélkedő, vagy bemutató keretén belül, 
meghívott szakértők közreműködésével.

Január 25-én szerveztünk egy találko-
zót, melyen tagjaink és az Önkormány-
zat képviselőin kívül megjelent Cegléd 
város rendőrkapitánya, Török Csaba al-
ezredes úr, az abonyi rendőrőrs parancs-
noka, Schönléber Zoltán főhadnagy úr, 

és dr. Bilisics Péter úr a Pest-megyei Pol-
gárőr-szövetség elnöke.

Rendvédelmi vezetőink, illetve a 
Pest-megyei Polgárőrség is biztosított 
minket támogatásukról. Dr. Bilisics Pé-
ter egy szolgálati kerékpárral ajándékoz-
ta meg egyesületünket.

Szeretnénk megköszönni az eddigi 
támogatásukat az Önkormányzatnak, 
vállalkozóknak, akik eddig segítették 
munkánkat. Amennyiben bárkinek lehe-
tőségében áll támogatni egyesületünket 
(anyagi, szellemi, tárgyi formában), ké-
rem, keressen meg engem.

A település lakosságát pedig arra sze-

retném kérni, hogy lehetőségük szerint 
a település biztonságát, vagy lakosai va-
gyonbiztonságát veszélyeztető helyzetek-
ről bátran értesítsék akár a polgárőrséget 
akár a rendőrséget.

Hamarosan közzétesszük központi te-
lefonszámunkat.

Tisztelettel:
Halupka István 

elnök
Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület

Kedves Gyerekek!
Tápiószőlős Önkormányzata rajzpályázatot hirdet!

Készítsetek rajzot „Kicsiny falum” címmel!
A nevezési határidő: 2015.05.15. 11 óra, amely egyben a rajzok leadásának határideje is.
Minden résztvevő nyereményben részesül! Eredményhirdetés: a 2015.05.30-án meg-
rendezésre kerülő Gyermeknap keretén belül! Azok a gyerekek, akik nem Tápiósző-
lősön járnak iskolába, de tápiószőlősi lakosok, természetesen szintén részt vehetnek 
a versenyben, ők a rajzaikat a Polgármesteri Hivatal titkárságán adhatják le zárt borí-
tékban „Gyermeknapi rajzpályázat” felirattal.
Két korosztály pályázhat:

- Alsó osztályos tanulók
- Felső osztályos tanulók, kérjük ezt a pályaművön feltüntetni.

Nevezési lapok az iskolában és a Polgármesteri Hivatalban elérhetők!



8

Amire büszkék vagyunk…
A Tápiószőlős – Újszilvás Református Általános Iskola és 

Óvoda Tápiószőlősi Általános Iskolája 2014/15-ös tanév I. fél-
évének munkájáról:

A félév során az éves munkatervünk, pedagógiai progra-
munk alapján dolgoztunk. A tanítási órákon kívül fontos és 
színvonalas rendezvényeket szerveztünk.

Minősített Referencia Intézményi minőségünkben, három 
kistérség iskoláira, pedagógusaira kiterjedő műhelymunkát 
rendeztünk, az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit 
Kft.-vel együttműködve. A műhelymunka címe: Környezettu-
datossá nevelés – Hogyan? 

45 fő kollégát láttunk vendégül. Hasznos, jó hangulatú, szín-
vonalas rendezvény házigazdái voltunk!

Az EDUCATIO Iskolatáska, internetes felületén 5 minősített 
Jó gyakorlatot jegyzünk, melyek közül Bevált jó gyakorlat ka-
tegóriába került, a „Zöld projekt” programunk.

Hagyományosan, harmadik alkalommal szerveztük meg a 
kistérségi „Halesz” vers- és prózamondó versenyt. Hat iskola, 
65 tanulója mérte össze tudását. Örömünkre a zsűri tagjai kö-
zött köszönthettük: – Varga Erzsébetet, a Bem József Műszaki 
Szakközép és Szakiskola tanárát, – Takó Andrásnét, a Ceglédi 
Református Általános Iskola tanárát, – Bordás-Giesz Istvánnét, 
a Szent Kereszt Katolikus Ált. Isk. tanárát, Sági Judit, tanárnőt, 
a ceglédi Kossuth Művelődési Központ munkatársát. Az idei 
tanévben a dióról szóló irodalmi alkotásokkal készültek a gye-
rekek. A kísérő kiállítás címe: Ősz a képzőművészetben.

Az ősz folyamán az alsó tagozat osztályaiban Nyílt napokat 
szerveztünk. Az osztályokban tanítási órákon folyó munkát, a 
hagyományos mértékű szülői érdeklődés kísérte.

Beneveztük tanulóinkat, és folyamatosan támogatjuk mun-
kájukat, kistérségi, megyei, országos tanulmányi versenyekre. 
Az eredményeinkről a tanév végén tájékoztatást adunk.

A három hetet meghaladó Karácsonyi projektünk témája: 
A fenyő volt. Egész délelőttöt kitöltő bemutatón nézték végig a 
tanulók egymás munkáját, készültek nevelőikkel együtt az ün-
nepre. Csodás órákat éltünk át! Mindenki tudása javát adta!

Megszerveztük nyolcadikos tanulóink és szüleik számára a 
Pályaválasztási projektet. Melynek tanítási órán kívüli elemei: 
– Pályaválasztási Teadélután, – Pályaválasztási Szülői értekez-
let, – Pályaválasztási Kiállítás (Cegléd). A rendezvényeken a 
Szülők, Diákok teljes létszámban, érdeklődéssel vettek részt.

Jelenleg két pályázat megvalósítása van folyamatban.
A/  Integrált Pedagógiai Program megvalósításához köthe-

tő pályázat, a különös bánásmódot igénylő tanulók meg-
segítésére irányul.

B/  A tehetséggondozás területén elnyert pályázat során a 
történelem iránt érdeklődő tanulók támogatására, verse-
nyeken való részvételük segítésére kerül sor.

Ábrahám Tünde
munkaközösség vezető

Betlehemes játék
SzékelyKapuk – ZöldKapuk

A 2009-ben Borsos Tímea kolléganőm által elindított Szé-
kelyKapuk – ZöldKapuk pályázatot folytatva, ebben a tan-
évben az én feladatom volt a betlehemes játék összeállítása. 
25 diák jelentkezett a 6., 7. és 8. osztályokból. A lelkesedésük 
töretlen maradt mind a próbák, mind pedig a játék előadása 
során. November elején kezdtük a próbákat, és december 24-
én volt az utolsó szolgálatunk. Vagyis két hónapon keresztül 
nagyon kemény munkát végeztek tanulóink, melyre igazán 
büszkék lehetünk. Több kiemelkedő alakítást is láthattunk, va-
lamint ki kell emelnem az angyalok kórusát, amelynek tagjait 
mindenhol külön megdicsérték csengő, tiszta hangjukért. 

Tizenkét helyszínen adtuk elő betlehemesünket, mindenhol 
nagy-nagy szeretettel fogadtak bennünket. Nagy élményt je-
lentett a gyerekek számára, sok tapasztalattal lettek gazdagab-
bak. Különösen megérintette őket a kórházban tett látogatás.

A jelmezek elkészítésében és a gyerekek szállításában a szü-
lők és az iskola segítségét kértem. Itt is szeretném megragadni 
az alkalmat, hogy újra köszönetemet fejezzem ki töretlen tá-
mogatásukért, segítségükért. 

A felkészülést és a műsort dokumentálnunk kellett, hogy a 
nyári, horvátországi táborozást megnyerhessük. A tavalyi évben 
a vándorkiállítással 5. helyezést értünk el az országban és a ma-
gyar lakta területeken levő iskolák között. Hálásak vagyunk, hogy 
2014-ben olyan diákjainkat is sikerült elvinnünk Horvátországba, 
akik nehéz anyagi körülmények között élnek. Ezt köszönhettük 
a szülők áldozatvállalásának, néhány vállalkozónak és persze a 
képviselő-testület tagjainak. Még egyszer köszönet érte!

Gál Mónika, felkészítő tanár
Tápiószőlős – Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Brüsszelben jártunk
Iskolánk diákjaival évek óta betlehemes játékot adunk elő kará-

csonykor. Ezt a szép néphagyományt újra felelevenítettük, s járjuk a 
bennünket szeretettel fogadó családokat, intézményeket.

 Egyre több ember számára fontos, hogy régi kulturális értékeinket 
elérhetővé tegyük és ápoljuk. Így kerültünk kapcsolatba az Európai Fi-
atalságért Alapítvánnyal, melynek egyik irányvonala a betlehemezés 
újraélesztése. Minden évben bekapcsolódunk az általuk kiírt Székely-
kapuk – Zöldkapuk elnevezésű pályázatba. Gyermekeink így tudnak a 
tengerparton táborozni, hiszen évente a legjobb csapatok elnyerik az 
adriai nyaralás jogát. 

Az idei évben az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy az eddigi 
teljesítményünk alapján Brüsszelbe, az Európai Parlamentbe kaptunk 
meghívást. Magyarországról három iskola képviselhette országunkat. 
Hatalmas büszkeség számunkra, hogy mi is közöttük lehettünk.

Komoly feltételeknek kellett megfelelni, hogy kit választhattunk a 
gyerekek közül. Zenei előképzettség, jó énektudás, nyelvismeret. Így 
jutott a választás Csizmár Tibor Dániel 8. osztályos tanulóra. Nem ke-
vés feladat hárult rá a félévzárás és a felvételi előtt, hiszen két műsorral 
kellett készülnünk, melyet a magyar Parlamentben Dr. Latorcai János-
nak az Országgyűlés alelnökének. Az Európai Parlamentben Martin 
Schulz elnök úrnak, több magyar képviselő úrnak, s az Európai Püs-
pöki Kar Titkárságának adták elő játékukat a meghívott gyerekek.

A nyugati civilizációban a Három király-járásnak (a betlehemezés 
egyik formája) van nagy hagyománya. Műsoraink ezt a szokást eleve-
nítették fel. Az intézmények ajtajára felkerült a jel, mellyel áldást vit-
tünk a vendéglátóinknak.

20*C+M+B+15 Cristus Mansionem Benedicat! Krisztus áldja meg 
ezt a házat!

Áldást vinni azt jelenti áldássá válni! Mi Brüsszelből, az Európai 
Parlamentből hoztuk az áldást iskolánk minden tagjának, egyházi ve-
zetőinknek, Tápiószőlős Önkormányzatának és a község lakosságának. 

Farkas Lászlóné
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TÁPIÓSZŐLŐSI HÍRADÓ
Önkormányzati híradó

Kiadja: Tápiószőlős Község Önkormányzati Képviselő-testülete (Tápiószőlős, Kossuth út 65.) • Felelős kiadó: Dr. Szoboszlay Árpád
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. • VTSZ 4902. • Példányszám: 1100 • E-mail: tapioszolos.jegyzo@mailbox.hu

Sikerek a sportban!
A sportszerető Kmegy családban, Dá-

niel kimagasló birkózó eredményei után 
öccse is követte példáját, de már más 
sportágban: a súlyemelésben. A Kecske-
méti Torna Egyesület versenyzőjeként 
Kmegy Máté a 2014-es évben számos 

hazai és külföldi versenyen vett részt. 
Az ifjúsági korosztályú tápiószőlősi fi-
atalember áprilisban a Lengyelország-
ban megrendezésre kerülő U17 Európa 
Bajnokságon, 8. helyezést ért el. Ezt kö-
vetően Budapesten a junior Országos 
Bajnokságot meg is nyerte. Kecskemé-
ten pedig az ifjúsági korosztályban meg-
rendezett Országos Bajnokságon  ért el 
1. helyezést. A hazai versenyek palettá-
ján hátra volt még a felnőtt Magyar Baj-

nokság, ahol az egész évben kiemelkedő 
teljesítménye alapján, érdemes volt el-
indulnia. Az olimpikon Baranyai János 
mögött a dobogó 2. fokára állhatott fel. 
A junior Európa Bajnokságot novem-
berben Cipruson rendezték meg, ahol 
szintén saját egyéni rekordján javítva 
10. helyezett lett. Ehhez természetesen 
rengeteg edzés és elszántság szükséges, 
amely Mátét teljes mértékben jellemzi. 
Az iskolai szünetek nagy részét a Tatai 
edzőtáborban tölti és sokszor iskolaidő-
ben is kötelező az utánpótlás váloga-
tott tagjaként szervezett felkészüléseken 
részt vennie. A sokszor minden erőt pró-
bára tevő felkészüléseket segíti edzője 
Bálint Csaba.
Főbb versenyein elért eredményei:

–  U15 és U17 Európa Bajnokság: 
8. helyezett: szakítás: 113 kg, 
lökés:142 kg , összetett:255 kg

–  Junior Országos Bajnokság: 
1. helyezett: szakítás: 111 kg, 
lökés:148 kg, összetett: 259 kg

–  Ifjúsági Országos Bajnokság: 
1. helyezett: szakítás: 113 kg, 
lökés:153 kg, összetett: 266 kg

–  Felnőtt Országos Bajnokság: 
2. helyezett: szakítás: 116 kg, 
lökés:153 kg, összetett: 269 kg

–  Junior és U23 Európa Bajnokság: 
10. helyezett: szakítás: 119 kg, 
lökés:155 kg, összetett: 274 kg

További szép sikereket kívánunk!

Félévzáró néptánc vizsga
A tápiószőlősi Általános Iskola 1-3. 

évfolyamos diákok félévi néptánc vizs-
gájának a tápiószőlősi Faluház adott ott-
hont, 2015. január 15-én délután 13 órai 
kezdettel. 

Az Általános Iskolában a 2011/2012-es 
tanévtől a szolnoki LAURUS Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Művé-
szeti Szakképző Iskola tanárai tanítják a 
néptáncot , az 1. a 2. és 3. évfolyamokon 
heti négy órában, ebből 2 x 45 perc  ta-
nórába beépítve, 2 x 45 perc tanórán kí-
vül, az órákon  belül tanulnak  játékfűzé-
seket, népi mondókákat, kiszámolókat.

A félévzáró néptánc vizsga lényege, 
hogy az egyre erősödő néptánc oktatá-
sunk valamint a néptáncos gyerekek be-
mutassák, hogy mit tanultak egy félév 
alatt, mennyit fejlődött mozgásuk, tánc- 
és énektudásuk.

Ezen a vizsgán a kisiskolások megmutat-
hatták magukat szüleiknek, tanítóiknak.

A gyerekek izgatottan várakoztak a 
színpad előtt két oldalt lévő széksoro-
kon ülve, hogy rájuk kerülhessen a sor. 
A vizsgán az elsajátított tájegységi motí-
vumanyagokból összefűzött koreográfiát 
mutatták be a tanulók. Felejthetetlen él-
ményt nyújtott, mikor a gyerekekkel te-
li színpadon elkezdtek táncolni. Méltán 

nyerte el a közönség tetszését, akik vas-
tapssal jutalmazták az évfolyamok illetve 
osztályok produkcióját. 

A néptánc oktatás kereteiben a gye-
rekek megismerkednek a néptánc alap-
jaival, a különböző népi játékokkal. El-
sajátíthatják a néptánc alaptechnikáit és 
az ugrós, lassú és friss csárdás, valamint 
a verbunk alapmotívumait. Mindezek 
mellett ismereteket szerezhetnek a nép-
rajz alapjaiból, a jeles napok és ünnepi 
szokások témaköréből, és általános tájé-
koztatást kapnak a tájegységünk hagyo-
mányairól és népi szokásairól.

A rendkívüli fegyelmet és koordiná-
ciós képességet igénylő fellépés során 
meggyőzték a közönséget arról milyen 
örömmel, odafigyeléssel és lelkesedéssel 
lehet elsajátítani a néptánc lépéseit peda-
gógusaik irányításával.

Az oktatást és a táncok betanítását 1.o- 
2.b- 3. osztályban: Nagy Csaba

2.a  osztályban: Hájas Tibor végzi.

A néptánc oktatás hozzájárul, hogy a 
gyerekek nyitottá váljanak az alkotó te-
vékenységek és művészetek iránt. Fej-
leszti a kapcsolatépítést az emberekkel, 
az időgazdálkodást, fejleszti a tanulók 
megérző képességét, intuícióját, krea-
tivitásukat, improvizációs képességü-
ket, készségüket. Fejleszti a gyerekek 
szocializációs, kommunikációs készsé-
gét, kezdeményező készségét, kulturális 
tudatosságát, általános műveltségét és 
lehetőséget nyújt a gyerekek fizikai ál-
lóképességének, ügyességének, ritmusér-
zékének, hallásának fejlesztésére, gazda-
gítására.

A múlt és a jelen hagyományainak és 
táncművészeti értékeinek megismerte-
tésével, megszerettetésével lehetőséget 
teremt a gyerekek számára az életkoruk-
nak megfelelő táncművészeti kultúra és 
műveltség megszerzésére.

Mind a gyerekeknek, mind pedig fel-
készítő tanáraiknak további sikeres 
munkát és eredményeket kívánunk!
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TANKÓ-WALTER ÉS TÁRSA KEGYELETI KFT.

 Teljes körű temetkezési szolgáltatás 

Helyi képviselőnk:

KÉZÉRNÉ BORSIK ERIKA - 06-20/973-37-89
2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 54.

ÜGYELET ÉJJEL-NAPPAL



További elérhetőség:

Gömöri Júlia – 06-20/394-26-01
Központi iroda: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30-32.

TANKÓ-WALTER ÉS TÁRSA KEGYELETI KFT.

 Teljes körű temetkezési szolgáltatás 

Helyi képviselőnk:

KÉZÉRNÉ BORSIK ERIKA - 06-20/973-37-89
2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 54.

ÜGYELET ÉJJEL-NAPPAL



További elérhetőség:

Gömöri Júlia – 06-20/394-26-01
Központi iroda: 2700 Cegléd, Rákóczi út 30-32.

Nyitott kapuk a Bagolyvár Birtokon!
Szeretettel várjuk Önt és kedves Családját 2015. április 4-én (szombaton).

Programok: Sétakocsikázás, gyermekprogramok, parkbemutató
Ha Önnek bármilyen emléke van a Bagolyvárról (tárgy, fotó, irat),  

amit megosztana velünk, kérjük, hozza magával.
Belépés: ingyenes

Rossz idő esetén a programok elmaradnak
Cím: Bagolyvár Birtok, Tápiószőlős, Ceglédi úti tanyák 3. (311-es főút 22-es km)

GPS: N 47°16’16” E 19°52’1”
Kapunyitás: 10 óra   Kapuzárás: 17 óra
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FARSANG A JÁTSZÓTÉRÉRT!
2015. február 28-án 19.00 órai kezdettel 

FARSANGI BÁLT
szervez a Szülői Munkaközösség  

az Önkormányzat Központi Konyhájában,  
melyre ezúton szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját.

A legjobb jelmezeket díjazzuk!

MENÜ:
Előétel: Hortobágyi  palacsinta
Sültes tál:  Töltött gomba rántva 

Gordon Blue 
Töltött karaj almaköntösben 
Sült csirkecomb 
Petrezselymes burgonya 
Savanyúság, saláta, fánk

Fődíj: táblagép 
Zene: Herendi Ákos

Jegyek: 3500 Ft-os áron kaphatók Bujákiné Jancsovics Mónikánál 06-70-776-1188
Pártoló jegyek:  500 Ft és 1000 Ft-os áron kaphatók

Jótékonysági számlaszám: 65200036-10010127


