
A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

Tápiószőlős Község Önkormányzata és a 
HALESZ Tánc Egyesület szeretettel meghívja Önt és családtagjait

2016. augusztus 19-én
tartandó rendezvényre.

Program:
16:00 Államalapító Szent István király ünnepe a Szent István 

szobornál
16:45 Zenés felvonulás a Faluházba, a külföldi  

tánccsoportok részvételével
17:30 VII. Nemzetközi Tánctalálkozó

Meghívó

19. évfolyam 4. szám 2016. augusztus
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Polgármesteri beszámoló
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Olva-
sókat!

Azzal az információval szeretném a cikket kezdeni, 
ami nap, mint nap felmerülő kérdés az Önök részé-
ről, bár sajnos vannak olyan emberek is, akik ezt az 
információt próbálják megmásítani. A téma a csator-
na beruházás. A Magyar Közlöny 2015.évi 126. szá-
mában 217.pont alatt a KEHOP-2.2.2. „ Tápiószőlős 
szennyvízelvezetése és tisztítása”, Tápiószőlős Község 
Önkormányzata a 339/2014./XII.193) Kormány ren-
delet szerint 1 021 985 366 Ft-ot nyert el. 

Tehát a 2014. évi kormányrendelet, és a 2015-ös 
évi magyar közlöny tartalmazza ezt az informáci-
ót!!! 

Ezek után 2016. április 07-én Tápiószőlős Ön-
kormányzata nevében jómagam, illetve a Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda nevében Nagypál Sándor 
aláírtuk a „Konzorciumi Együttműködési Megálla-
podást”, melyben a jelen szabályoknak megfelelően 
a beruházás megvalósítása a Magyar Állam kezébe 
került, Önkormányzatunk együttműködő partner. 
Jelenleg a legutóbbi e-mail váltás alapján az informá-
cióink a következők:

1.  „az építési 6 keret bontása megtörtént, értékelés 
folyamatban”

2. „a tervezés keret eljárás bontása megtörtént, ér-
tékelés folyamatban”

3. „a mérnök keret eljárás megindítása megtörtént”
A folyamat beindult, az időpontokat nem tudjuk 

befolyásolni, minden egyes lépésre határidő van 
szabva. A legutóbbi tájékoztatás szerint ez év szep-
temberében egyeztetés, tervmódosítás lesz, és 2017 
tavaszán indul a tényleges fizikai megvalósulás. 

 Július 2-án sikeresen lezajlott településünkön egy 
nagyszabású rendezvény, a Tápiómenti nyugdíjas 

klubok találkozója, Czerván György államtitkár úr 
megnyitójával és részvételével.

 Mint megszoktuk, nyugdíjasaink színvonalas 
műsorral rukkoltak ki, nagyon jól érezte magát va-
lamennyi fellépő, és a közönség is. Gratulálunk, és 
köszönjük a szervezőknek, a segítőknek az áldozatos 
odaadó munkájukat. Július első hetében településünk 
lakói testvértelepülésünkre, Búzásbesenyőbe látogat-
tak, ahol részt vettünk a Falunapon, közösen kirán-
dultunk, mint azt Ujszászi Csabáné beszámolójából 
jelen számunkban olvashatják. Nagyon szívélyes volt 
a fogadtatás, amit a következő évben reméljük, mél-
tán tudunk viszonozni.

 Megkezdődtek az előkészületek a település leen-
dő rendezvényeire. Lesz tánctalálkozó, augusztus 20-
ai ünnepség, valamint augusztus 27-én a XX. Lovas 
nap. Minden rendezvényre várjuk Önöket. Nagy lé-
pésekkel halad az előkészület a TÁPIÓFESZT-re, va-
lamint a Közmunkaprogram Kiállításra is. A 2017.évi 
Kalendárium cikkeinek beadási határideje augusztus 
15-ig meg lett hosszabbítva. Kérjük, hogy aki szándé-
kozik a Kalendáriumba írni, az minél előbb juttassa el 
munkáját a Polgármesteri Hivatalba.

 Jelenleg folyamatban van a leendő Védőnői Szol-
gálat kialakítása és elkezdődnek az Iskola úton lévő 
házak felújítási munkálatai. A Sportpályánál elké-
szült a lelátó, és megkezdődött a műfüves pálya épí-
tése. Pályázataink közül a Petrik sarki buszátszálló be 
lett fogadva és elfogadásra vár. Sajnos a kerékpárútra 
beadott pályázatot elutasították. Beadtuk a pályázatot 
a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program-
ra is, melynek célja hogy olyan létesítményeket biz-
tosítson, melyek ingyenesen, bárki számára, helyben 
állnak rendelkezésre. Tápiószőlős 2 db. „D” típusú 
Sportparkra pályázhatott, bízunk a sikerben.

További pályázataink még „állnak” ill. megjelené-
sükre várunk. Megtörtént az első aratás. Az idén saj-
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nos nem nagyon dicsekedhetünk a termés mennyisé-
gével, de remélem jövőre kedvezőbb lesz. A termény 
természetesen a sertéstelepen kerül felhasználásra. 

A telepen tovább folyik a kerítés építése, az újság 
megjelenésekor már ivóvízzel el lesz látva.  Megszü-
lettek első kismalacaink, és további anyakocák vem-
hesek. Augusztusban 30 darab kismalac érkezett a 
telepre, és szeptemberben is újabb csoport érkezik. 
Tojótyúk állományunk rendületlenül „termel”, Kony-
hánk friss sertéshússal és tojással való ellátása bizto-
sított. A tyúkállomány bővítése októberre várható. 
Végre megkezdődött az új gépszín és a garázs építése, 
és remélhetőleg augusztus végén, szeptember elején 

költözhető állapotba kerül az épület. A fóliában Ba-
logné Oláh Johanna alpolgármester asszony irányí-
tásával, férjének segítségével és a dolgozók áldozatos 
munkájának köszönhetően komoly termést szüretel-
hetünk az idei évben. A Közmunka program keretén 
belül „gépparkunk” egy utánfutós kerékpárral bővült.

Mindenkinek még jó pihenést és nyaralást kívá-
nok a nyár hátra lévő részében, és akinek ilyenkor is 
munkával telnek napjai, kívánom, hogy erőfeszítéseit 
siker koronázza.

Tisztelettel:
Dr. Szoboszlay Árpád  

polgármester
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ESEMÉNYÖSSZEFOGLALÓ 
A Képviselő-testület 2016. június 08-án tartotta 

soron következő rendes ülését.
Elsőként elfogadásra került az önkormányzat 2015. 

évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak el-
látásáról szóló átfogó értékelés. Bemutatkozott a Ceg-
lédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti 
Központ Szakmai Vezetője, Palásti Ferencné.

Következő napirendi pontban a Duna-Tisza Közi 
Nagytérség Regionális Települési Szilárdhulladék 
Gazdálkodási Rendszerhez kapcsolódó döntések 
meghozatala következett, a Gesztor település, Cegléd 
Város előterjesztése alapján hozzájárult a Képvise-
lő-testület szívességi használati szerződések és meg-
állapodások, valamint társulási megállapodás meg-
kötéséhez.

A Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Is-
kola és Óvoda kérelmére a Testület a 2016/2017. tan-
évre is biztosítja a gyermekek szállítására az Önkor-
mányzat tulajdonát képező buszt.

Farkas István főépítész előterjesztésére elfogadta a 
Képviselő-testület az új Helyi Építési Szabályzat ter-
vezetét.

Az „Egyebek“ napirendi ponton belül jóváhagyás-
ra került az augusztus 27-én tartandó Lovasnapon 
Magyar Rózsa fellépésére vonatkozó megállapodás, 
valamint döntések születtek a KEHOP-5.2.9 épülete-
nergetikai pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhí-
vások és dokumentációk elfogadásáról, illetve a KE-
HOP-5.4.1 szemléletformálási pályázathoz szükséges 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatko-
zóan.

2016. június 23-án rendkívüli ülést tartott a Kép-
viselő-testület elsősorban a KEHOP-5.2.9 épülete-
nergetikai pályázathoz kapcsolatos döntések megho-
zatala miatt.

A „Napelemes rendszer kialakítása a tápiószőlősi 
Idősek Gondozási Központja, a Polgármesteri Hiva-
tal, a Faluház, valamint a Könyvtár épületein” tárgyú, 
a Kbt. Harmadik Rész 115. § (1) bekezdés szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárást a Képviselő-testület ered-
ményesnek nyilvánította, az eljárás nyerteseként a 
Phlegon Consult Kft. (1222 Budapest, Széchenyi u. 
12.) ajánlattevő által benyújtott ajánlatot hirdette ki.

Ugyancsak eredményesen zárult „A tápiószőlősi 
Idősek Gondozási Központjának energetikai korsze-
rűsítése” tárgyú, a Kbt. Harmadik Rész 115. § (1) be-
kezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárás,  a Testület 
az eljárás nyerteseként a FEHÉRÉP Kft. (8000 Szé-
kesfehérvár, Sziget u. 13.) ajánlattevő által benyújtott 

ajánlatot hirdette ki.
Önkormányzatunk csak ezen eljárások lefolytatá-

sát követően nyújthatta be a KEHOP-5.2.9 kódszámú 
épületenergetikai felhívásra a pályázatát. Benyújtott 
pályázatunk jogosultsági vizsgálatát a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős 
Helyettes Államtitkárság már elvégezte, támogatási 
kérelmünket 2016. július 06-án döntésre felterjesztet-
te.

Ezen rendkívüli ülésén döntött még a Képvise-
lő-testület arról, hogy a 2016. január 1-től 2020. 
december 31-ig terjedő időszakra az orvosi ügyele-
ti ellátására a Tápió-vidéki Többcélú Társulás, mint 
Megbízó és az Inter-Ambulance Zrt, mint Szolgáltató  
között  tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően létrejött Megbízási szerződés módosításá-
hoz nem járul hozzá, az OEP finanszírozáson felül 
további összeget nem fizet a szolgáltatónak.

A 2016. július 2-án településünkön megrendezésre 
került VII. Tápiómenti Nyugdíjas Találkozó megren-
dezését Önkormányzatunk 400.000.- Ft támogatás 
nyújtásával segítette.

Döntés született még a „sertéstelepnél” épülő ter-
ménytároló csarnok kiviteli tervdokumentációinak 
PLAN-DUO Kft-vel történő elkészíttetéséről, az erről 
szóló szerződés jóváhagyásáról.

2016. július 12-én ismételten rendkívüli ülést tar-
tott a Képviselő-testület.

Elsőként megszavazta a Testület, hogy pályázat 
kerüljön benyújtásra a Magyarország belügyminisz-
tere által meghirdetett pályázati felhívásra, a 2016. 
évben megvalósítható közfoglalkoztatási pilot prog-
ram kidolgozására. A programon belül „kiskapacitá-
sú sertésvágóhíd és húsfeldolgozó üzem szaküzlettel” 
létesítmény kerülne megvalósításra, az építési enge-
délyezési tervdokumentációt a PLAN-DUO Kft. ké-
szíti.

100.000.- Ft összeggel támogatta a Képviselő-tes-
tület a Nyitott Tenyér Egyesület által 2016. augusztus 
1-5. közötti időtartamra szervezett kézműves tábort.

Ugyancsak támogató döntés született a HALESZ 
Tánc Egyesület által szervezendő nemzetközi táncta-
lálkozóra vonatkozóan, ezen rendezvényt 150.000.- 
Ft-tal támogatja az Önkormányzat.

(Az ülésekről készült jegyzőkönyveket, illetve az 
egyes önkormányzati rendeleteket a www.tapioszo-
los.hu honlapon vagy a Községi Könyvtárban olvas-
hatják el.)

Tóthné Szombati Erika jegyző 
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Tisztelt Lakosság!
Tápiószőlős Önkormányzata és Vállalkozói, Újszilvás Önkormányzata és Vállalkozói úgy döntöttek, 

hogy a KMB-s rendőri szolgálat munkájának segítésére vásárolnak egy új gépjárművet, mivel így mindkét 
településnek egy-egy gépkocsija lenne arra, hogy a rendőrök a közbiztonságot gyorsabban, hatékonyab-
ban tudják szolgálni. Ez az új gépkocsi a tápiószőlősi KMB-s használatába kerülne.Felmerült az igénye 
annak-lakossági kezdeményezésre-, hogy magánszemélyek is támogathassák ezt a nemes kezdeménye-
zést. Ezúton tisztelettel kérjük, hogy aki úgy gondolja, támogatná valamennyi összeggel a gépkocsi vásár-
lását, az megteheti a Polgármesteri Hivatalban, Szőke Ágnesnél, vagy Abonyi Arankánál.

Köszönettel:  Tápiószőlős Község Önkormányzata

„INDIÁNOK!” - Hittantábor 2016.
Az idén július első hetében került megrendezésre, 

a több évtizedes múltra visszatekintő, a református 
egyházközség által szervezett, nyári hittantábor. A 
táboroztatás gyökerei gyülekezeteink életében visz-
szanyúlnak egészen a tápiószelei „tanyán” megren-
dezett, hosszú éveken át zajló, csendes hetek idejébe. 
A „csendes” heteket lassan felváltották a „hangos, 
gyermekek kacagásával teli” hittantáborok. Sok éven 
át ugyancsak a tanyán tartottuk ezeket az alkalmakat, 
de immár hatodik éve a Tápiószőlősi Református Ál-
talános Iskola és a Faluház ad otthont ezeknek a he-
teknek. Bár a „tanyát” soha nem feledjük (néhányan 
hajlamosak vagyunk még a mostani helyszínt is így 
emlegetni) az új otthon sokkal több lehetőséget, szí-
nesebb programokat és kulturáltabb körülményeket 
biztosít számunkra. Ezúton is köszönetünket fejez-
zük ki az iskola és a polgármesteri hivatal vezetősége 
felé.

Az idei hittantáborban közel 70 gyermek és 30-35 
szolgáló vett részt, akik felajánlásból tanítottak, éne-
keltek, főztek, játszottak, beszélgettek, kézművesked-
tek a gyerekekkel.

Minden hittantábor célja: az evangélium hirdetése 
által a gyermekek keresztyén életre való hívása, va-
lamint a keresztyén életúton való járás megerősítése.  
Ezért hittantáboraink középpontjában a bibliai törté-
netek, azaz Isten szava áll. Eköré épül fel minden más: 
a játékok, az énekek, a beszélgetések. Az idei tábort 
az „indiánok” tették különlegessé: megismerkedtünk 
népükkel, kultúrájukkal, néhány jellegzetességükkel, 
valamint megtudtuk, hogy az indián törzsfőnök ho-
gyan fogadta be a szívébe Krisztust.

Július második hetében ifjúsági tábort rendeztünk, 
azonos helyszínnel. Körülbelül harminc fiatal vett 
részt ezen a héten. Számukra az igét az Írországból 
(főként Észak-Írországból) érkezett 11 ír fiatal hirdet-
te. Ők az Exodus Társaság tagjaiként érkeztek, amely 
egy nemzetközi missziós közösség.

Mindkét hét áldásokkal teli, igen gazdag hét volt. 
Hála legyen az Úrnak érte! Ugyanakkor köszönetün-
ket fejezzük ki azoknak is, akik akár lelki, akár anyagi 
adományaikkal segítették táboraink megvalósítását: 
szülőknek, támogatóknak, gyülekezeteinknek. 

S.D.G. /Soli Deo Glória! =  
Egyedül Istené a dicsőség!/
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VÉRADÁS!
2016. augusztus 23-án 

 (kedd) 14-17 óráig véradás.
Helye: 

FALUHÁZ
(Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 3.)

Minden kedves véradót szeretettel várunk!

Lesták Pálné
véradó-szervező

Tisztelt Lakosság!
Önkormányzatunknál lehetőség nyílt arra, hogy 

Karácsonyra  
HÍZÓT VÁSÁROLHASSON!

Igényét kérjük, jelezze Gál Viktornál a  
06 20 8017 222 telefonszámon. 

A vásárlási szándékot 5.000 Ft előleg befizetésével 
lehet bebiztosítani. 

A hízók ára a piaci napi áron lesz meghatározva.
Tápiószőlős Önkormányzata
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2016. szeptember 10. szombat
08:00 Nemzetközi Főzőverseny – Tápiómenti Ízek  

(Kiírás szerint)
10:30 – 10:45 Megnyitó - Ágyúszóval 
 A fesztivált megnyitja: Czerván György 

Földművelésügyi Minisztérium agrárgazdaságért 
felelős államtitkára

10:45 – 12:30 Nemzetközi Néptáncosok Bemutatkozása
13:30 – 14:15 Nagykátai Fúvószenekar
14:30 – 15:15 Főzőverseny eredményhirdetése
15:30 – 16:30 Borra-Való élőkoncert
16:45 – 17:45 Tápiómente Néptáncegyüttes 

– Terék József és Zenekara
18:00 – 19:15 Fehérvári Gábor Alfréd élőkoncert
19:15 – 20:00 Zsákbamacska
20:00 – 20:40  Népi hagyományőrző viselet-  

Tápió szépe választás
21:00– 21:45 Layze aka Mr.President
22:30 – 24:00 BEBE élőkoncert
24:00 – 02:00  Disco Sante Cruze

2016 szeptember 11. vasárnap   
Riska Családi Nap

9:00 – 9:30 Egyházi fél óra
10:00 – 11:00 Alma Együttes élő koncert
11:00 – 12:30 Gyerek Disco
14:30 – 15:15 Jászberényi Hagyományőrző Együttes
15:30 – 16:30 Dobrádi  Ákos
16:45 – 17:45 Csepregi Éva
18:15 – 19:15 Korda György – Balázs Klári
19:30 -  23:00 Disco –DJ Domique

KAPCSOLÓDÓ RENDEZVÉNYEK 
2016. szeptember 10-11.

Művészudvar– Fejős László  Könyvtár  udvara
Tápió-menti értékeink  kiállítás  Könytár
Sportkert: Kerékpáros-Triál bemutatók , Ketrecharc – Tápió Kupa, 

Először vidéken- Pankráció

2016. szeptember 10.
14:00 Szüreti felvonulás (80 fogattal)
 Menettánc

Kis színpad:
14:00 Néptáncosok  folyamatos bemutatója

2016. szeptember 10-11.
Vidámpark  és Kalandpark
Veterán autók  kiállítása

2016. szeptember 11. vasárnap
9:30 – 18:00  Tuning show (Strand parkolójában – Hosszútó utca)
11:00 – 15:00 Hajt(a) Túra (Hajta patak mentén- Keglevich 

kerszt-Hajta mocsár-Madárles- Ferenc tanya
15:00 – 16:00 Felvonulás a Tuning show résztvevői

Piactéren megvalósuló 
látványosságok:

– Parasztudvar-Szüreti jelenet
– Hordókészítés,Szőlőpréselés
– Kiváló Magyar Élelmiszerek
– Hungarikumok kiállítása,vására
– Tápiómenti települések kiállítása
– Fröccs Terasz
– Gasztro udvar
– Kirakodó vásár
– Kézműves vásár

Nagykáta, Piactér
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Kirándulás  Búzásbesenyőre! 
Búzásbesenyő-Tápiószőlős testvérfalu barátság 

fennállásának 21-ik évében 2016. július 8-án a tápi-
ószőlősi családok látogattak el meghívásra azon bú-
zásbesenyői családokhoz, akik több éve rendszeresen 
ugyanazokat a szőlősi családokat látják vendégül, 
akikhez Tápiószőlősre érkezésükkor vendégségbe 
szoktak megérkezni. 

A testvérfalu barátság 1995-ben kezdődött és 
mindkét fél örömére, a mai napig töretlen hévvel  
tart.  Az eltelt évek során folyamatosan működött a 
kapcsolat, és mára már természetessé vált, hogy ők 
jönnek és mi megyünk. Az egyik évben Tápiószőlős 
látja vendégül a testvérfalu lakosait, a másik évben 
pedig Búzásbesenyő a szőlősi családokat. Közben 
nagyon szoros barátságok alakultak és alakulnak ki, 
amelyek a mai napig is fennállnak. 

Ezúton tájékoztatjuk a tápiószőlősi lakosokat, 
hogy a kapcsolatot folyamatosan lehet kiépíteni 
egymás között, ezért aki úgy érzi, hogy a 2017-es 
évben szívesen fogadna Búzásbesenyőről vendé-
geket, és természetesen szívesen látogatna  vissza  
vendégei meghívására  az elkövetkezendő időkben, 
már most jelezheti szándékát a Polgármesteri Hi-
vatalban. 

Az idei ott létünk a testvérfaluban ugyan olyan 
szeretetteljes és szívéjes körülmények között telt el, 
mint mindig. Az itt élő emberek messze földön hí-
resek önzetlen szeretetükről és vendégfogadásukról. 
Megérkezésünk napja családias hangulatban telt el, 

mindenki a vendégvárójánál töltötte el az estét. 
Másnap, szombaton a búzásbesenyői önkormány-

zat szervezésében kiránduláson vettünk részt Seges-
váron, és gyönyörű történelmi környezetben néztük 
meg a látnivalókat a nap első részében. A nap hátra-
lévő részében és vasárnap  délután a búzásbesenyői 
falunapokon  töltöttük kellemesen az időt. Vasárnap 
délelőtt együtt vettünk részt a misén, ahol az otta-
ni önkormányzat pro Búzásbesenyő díjakat adott 
át azoknak az embereknek és csoportoknak, akik a 
falu előrehaladását mind anyagilag és mind szellemi 
tudásukkal és közösségben való aktív részvételükkel 
segítették. 

Ennek keretében részesült a díjban két tápiósző-
lősi vállalkozó is, Szűcs József és Bíró Zoltán, akik a 
búzásbesenyői katolikus templom felújítási munká-
latai során csillárokat és falikarokat adományoztak 
az egyház részére.  A fenti programok természetesen 
együtt teltek el vendégváróinkkal, akiknek szeretete 
és figyelmessége végig kísérte ott létünket. 

Tápiószőlős Önkormányzata a búzásbesenyői 
Önkormányzattól ajándékot is kapott, melyet a fa-
lunapon adott át a polgármester községünk pol-
gármesterének. A mi önkormányzatunk is készült 
ajándékkal, azt a vasárnapi ünnepi műsort követően  
Dr. Szoboszlay Árpád polgármester nyújtotta át Si-
mon István polgármesternek. Ezután került sor a 
község parkjában a Tápiószőlősről vitt platánfa elül-
tetésére, melyet a két polgármester a barátság további 
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VII. Nemzetközi Tánctalálkozó Tápiószőlősön a HATE szervezésében
2016. augusztus 19.

Klíma, Hűtő- és  
Háztartási gép szerelő

Mosó- és mosogatógép, szárítógép, hűtő, fagyasztó, 
mikrosütő, villanytűzhely javítás.

Klímatelepítés és -beszerzés.

Homonnai József

06-30-974-9045
Tápiószele, Bartók Béla út 32.

• Nagy Olivér 2016.06.14
• Török Vince Kornél 2016.07.15.
• Hubai Benjamin 2016.07.19.
• Kornyik Sára 2016. 08.01.

Gratulálunk, jó egészséget kívánuk!

Anyakönyvi hírek

ÚJSZÜLÖTTEK

• Józsa Miklós (1949 – 2016)
• Csonka Elemérné /Fetter Júlia/ (1961 – 2016) 
• Gayerhoz Mátyásné /Kocsis Edit/ (1931 – 2016) 

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

ELHUNYTAK

megtartásának és megmaradásának jelképeként he-
lyezett el.  Hazaindulásunk hétfőn reggel volt. Termé-
szetesen minden család, aki vendéget fogadott, jelen 
volt az autóbusznál.  Nagyon nehéz volt az indulás 
előtti búcsúzkodás, de sajnos, ahogyan egy nyaralás 
gyorsan eltelik, ugyanilyen gyorsan telt el a mi kirán-
dulásunk is kedves ismerőseinknél. Ezúton köszön-
jük meg a szervezésben való aktív részvételét Soós 
Mihályné Julikának, aki a folyamatos kapcsolatot 
tartotta az erdélyi barátainkkal, valamint az itthon-

ról utazókkal. Köszönjük a testvérfalu részére szánt 
ajándékokhoz való hozzájárulását Balogné Oláh Jo-
hannának és családjának, Macsik Jánosnak és csa-
ládjának, Siska Zoltánnak és családjának és Visnyei 
Jánosnak és családjának. 

2017-ben sok szeretettel várjuk Búzásbesenyőről 
az immár visszajáró kedves vendégeinket, és ter-
mészetesen azokat is, akik még nem voltak eddig 
Tápiószőlősön.

Juhász Katalin/Ujszászi Csabáné

16:45 Zenés felvonulás a Szent István szobortól 
a  külföldi tánccsoportok  részvételével a 
Faluházba

17:30 Tánctalálkozó

FELLÉPNEK: 
BITITE Folk Dance Group (Lettország)

JAMPADRACIS Dance Group (Lettország) 
SADANCENI Dance Group (Lettország)

KALUZIAR Folk Dance Group (Szlovákia)
SYLLOGOS Neon Neas TRIGILAS (Görögország)

HALESZ Tánc Egyesület (Tápiószőlős)

Zenés, táncos mulatsággal zárjuk  
rendezvényünket!

Mindenkit szeretettel várunk: 
HATE

A Polgárőrség telefonszáma: 

06-30/621 -3265
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A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

Kiadja: Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Cím: 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 65. • E-mail: tapioszolos.jegyzo@gmail.com

Felelős kiadó: Dr. Szoboszlay Árpád, Szerkeszti: a szerkesztőbizottság.  
VTSZ: 4902 • Készült: 1100 példányban.  

Nyomda munkák: Tápió Nyomda Kft. – Tápiószele

Keressük, hogy megőrizzük a régi gyümölcsfajtáinkat!
A hagyományos, Tápió vidéken fellelhető gyümölcsfajták felkutatásához kéri az Önök se-

gítségét a Növényi Diverzitás Központ!
Ritka, régen elterjedt, de mára eltűnőben lévő hagyományos, a helyi termőhelyi adottságokhoz 

jól alkalmazkodó gyümölcsfajták (alma, körte, szilva, cseresznye, meggy, kajszi és őszibarack) 
megőrzéséhez keresünk hagyományos – régi gyümölcsfákat. 

2011 tavaszán aláírásra került „A táji adottságokhoz alkalmazkodó, a Kárpát-medencében régóta 
termesztett gyümölcsfajták megőrzésében való együttműködésről” szóló megállapodás, melynek 
célja a tájfajták – feltérképezése, – megőrzése, – szaporítása, – bemutatókertek létrehozása. Célunk 
ezen fajták fenntartása, bemutatása, leírása, és egy gyűjteményes kert létesítése.
• Alma, körte, szilva, cseresznye, meggy, kajszi, őszibarack és dió fajtákat keresünk elsősorban.
• Érési időben kilátogatunk a helyszínre, majd télen az oltóvesszők szedésének idején ismét felke-

ressük a jelentkezőt.
• Ha ismerik az adott gyümölcs tulajdonságait, kérjük, a kérdőív kitöltésével segítsék munkánkat 

(http://www.nodik.hu/?page_id=221), telefonon történő jelentkezés esetén postai úton is elküld-
jük a kérdőívet!

• Minden gyűjtött fáról egy kész oltványt visszajuttatunk a tulajdonosnak, amennyiben kéri.
• A legaktívabb gyűjtők meglepetés ajándékban részesülnek.
• A gyűjtést a későbbi években is folytatjuk.

Távlati célunk a Tápió-Galga-Zagyva vidék régi gyümölcsfajtáinak összegyűjtése, ebből ültet-
vény létesítése, a fajták jellemzőinek rögzítése, illetve a későbbiekben szaporítóanyag biztosítsa.

Kérjük, vegyék fel kollégánkkal a kapcsolatot:
Veres Emese, gyümölcsész koordinátor

Növényi Diverzitás Központ
06 30 415 7698

gyumolcs@mail.nodik.hu 



2016. augusztus TÁPIÓSZŐLŐSI HÍRADÓ 11

Holló és Társa Kft.
Temetkezési Szolgálat

Teljes köru temetkezési szolgáltatás!

CEGLÉD, Pesti út 15.
Tel.: 53/317-662 Fax: 53/500-125

Mobil: 06-20/9417-758

TÁPIÓSZŐLŐS, Dózsa György út 1.
Alföldi Józsefné, Tel.: 53/385-331
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