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Tisztelt Lakosság!
Tápiószőlős életének legnagyobb beru-

házásáról szeretnénk Önöket tájékoztatni. 
Mint azt a Közmeghallgatáson már ismer-
tettük, Önkormányzatunk 2015. december 
10-én elektronikus értesítést kapott az NFP 
Nemzeti Fejlesztési Programiroda Non-
profit Korlátolt Felelősségű Társaságtól arról, 
hogy a KEHOP-2.2.2-15-2015-00040 számú  
„Tápiószőlős szennyvízelvezetése és tisztí-
tása” projektet 1.021.985.366 Ft támogatás-
ra érdemesnek ítélték.

2016. február 1-jén ismét értesítést kap-
tunk a projektről, melyben közölték Önkor-
mányzatunkkal, hogy 2016. január 28-án a 
KEHOP-2.2.2-15-2015-00040 számú „Tá-
piószőlős szennyvízelvezetése és tisztí-
tása” projekt támogatási szerződése – a 
fent említett összeggel – aláírásra került. 
Ez azt jelenti, hogy a munkálatok üteme-
zése szerint a fizikai megvalósítás kezdete  
2016. szeptember 30.

Dr. Szoboszlay Árpád polgármester

Polgármesteri beszámoló
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm  

a Kedves Olvasót!
Elmúltak az ünnepek, vissza kell térnünk a hétköznapokba. El-

kezdődött egy év és ismételten nagyon sok feladat áll előttünk. A 
decemberi programok nagyon sikeresek voltak. A rendezvények 
közül a Ceglédi Fúvószenekar által adott nagysikerű Karácsonyi 
koncertet szeretném kiemelni, mivel ilyen még Tápiószőlősön 
soha nem volt. Folytatását idén is tervezzük. Ezúton köszönjük 
mindenkinek, aki bármilyen módon részt vett a programok szer-
vezésében, lebonyolításában, vagy megtisztelte jelenlétével bár-
melyik rendezvényt. A sok decemberi program után itt van az 
előttünk álló évre tervezett munkálatokra való felkészülés ideje. 
Folytatjuk területeink kitakarítását, megművelését, bevetését.

Folytatni szeretnék a sertéstelep bővítését, a START mun-
kaprogram keretében. Elvetettük a paprika magokat a fóliában. 
Tavasszal szeretnénk kiültetni az első szőlővesszőinket. Befeje-
zéséhez érkezik a tojótyúk ház kialakítása. Megkezdődött a ser-
téstelep állományának feldolgozása a közétkeztetés számára. Be-
fejezéséhez érkezik a szociális tűzifa kiszállítása. Tervezés alatt 
van egy új műhely kialakítása a sertéstelep területén. Folytatjuk 
a sportépület korszerűsítését. Hamarosan megkezdődik az új 
pálya kialakítása. Csapataink folytatják a bajnokságot, az új me-

zek beszerzése megkezdődött. A konditerem nagy kihasznált-
ságnak örvend. Az asztalitenisz oktatás is hamarosan kezdődik, 
új asztalok kerültek beszerzésre.

A Sport úton új közvilágítás kerül kialakításra, emiatt kellett 
az öreg és sajnos kivétel nélkül beteg fát kivágni. Megkezdődtek 
a 2017. évi Kalendárium előkészítő munkái, ezúton is kérjük, 
hogy minél többen szíveskedjenek emlékeiket, fotóikat, írása-
ikat eljuttatni a szerkesztőség számára. Megkérjük a falu fiatal 
lakosait, hogy ők is vegyenek aktívan részt a Kalendárium készí-
tésében. (Folyamatban van a rendezvénynaptár összeállítása. Az 
idei évben is nagyon sok rendezvényt tervezünk.) Elkezdődött 
az új Védőnői Szolgálat kialakítása a volt II. számú háziorvosi 
körzet helyén. Megtörtént a teljes nyílászáró csere, hamarosan 
megkezdődik a burkolatcsere, fűtéskorszerűsítés, festés, moz-
gáskorlátozott feljáró átalakítása. Aláírásra került a támogatá-
si szerződés a csatorna beruházás kapcsán. Tovább folynak az 
egyeztetések az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Non-
profit Korlátolt Felelősségű Társaság és Tápiószőlős között a 
beruházással kapcsolatban. A legközelebbi közösségi rendezvé-
nyünk a március 15-ei községi ünnepség lesz 2016. március 11-
én 17.00 órai kezdettel a Faluházában, melyre mindenkit szere-
tettel várunk. Ezúton szeretnék a közelgő Húsvét alkalmából a 
község minden lakosának áldott ünnepeket kívánni. 

Dr. Szoboszlay Árpád polgármester

Tápiószőlős minden kedves  
Hölgy lakójának boldog  

NŐNAPOT KÍVÁNOK!

NŐNAPRA

Dr. Szoboszlay Árpád 
 polgármester
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ESEMÉNYÖSSZEFOGLALÓ 
Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testü-

lete 2016. január 13-án tartotta 2016. évi első rendes ülését.
Elsőként elfogadásra kerültek az egyes önkormányzati 

épületek villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatára érke-
zett árajánlatok.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint felülvizsgálta a Tes-
tület a Tápiószőlős Község Roma Nemzetiségi Önkormány-
zatával kötött Együttműködési Megállapodást, azt változat-
lan formában jóváhagyta.

A Képviselő-testület döntött az Eurázsia Kincsei Egyesület 
(2769 Tápiószőlős, Tulipán út 33.) által létrehozott, TURÁN 
című negyedéves szakmai lap önkormányzati Könyvtár ré-
szére történő előfizetéséről.

Pályázati felhívás került kiírásra a nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes 
elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére (a pályázati 

felhívás a www.tapioszolos.hu honlapon megtalálható).
A Képviselő-testület megtárgyalta a Tápiószőlősi Polgárőr 

Egyesület kérelmeit, egyrészt támogatást ítélt meg részükre, 
másrészt engedélyezte a községi címer polgárőr-gépjármű-
vön történő feltüntetését.

A Tápiószőlősi Községi Sportegyesület kérelmére Valentin 
napi Sportbál megtartására a Testület biztosította a Központi 
Konyha ebédlőjét, illetve a hozzátartozó személyzetet.

Meghatározta a Képviselő-testület az Önkormányzat által 
bérelt fóliával kapcsolatban felmerülő költségekre vonatkozó 
pénzügyi keretet.

Döntés született a Magyar Kultúra Napja alkalmából tar-
tandó színházi előadáson fellépő szolnoki amatőr színtársu-
lat tiszteletdíjának önkormányzati finanszírozásáról.

(Az ülésekről készült jegyzőkönyveket, illetve az egyes 
önkormányzati rendeleteket a www.tapioszolos.hu honlapon 
vagy a Községi Könyvtárban olvashatják el.)

Tóthné Szombati Erika
jegyző 

ZÁRTKERTI INGATLANOK 
MŰVELÉS ALÓLI KIVONÁSA
Az Ingatlan-nyilvántartási törvény (Inytv.) 2015. májusi 

kiegészítése lehetővé tette, hogy a zártkertek tulajdonosai 
egyszerűsített eljárásban kezdeményezhessék az ingatlan 
művelés alóli kivonását. Az erre irányuló kérelmek 2015. 
november 30. napjától már beadhatók, mivel kihirdették az 
egyszerűsített eljárás részletszabályait tartalmazó miniszteri 
rendeletet. A zártkerti tulajdonosok 2016. december végéig 
élhetnek ezzel a kedvezményes lehetőséggel.

A jogszabályi határidőt követően ismét csak az általános 
szabályok alapján történhet meg a művelés alóli kivonás, ami 
lényegesen hosszadalmasabb és költségesebb eljárás, ezért min-
den zártkerti tulajdonosnak javasolható, hogy a rendelkezé-
sére álló egy évben adja be a kérelmét a földhivatalba.

A zártkerti ingatlanok jelenleg a mező- és erdőgazda-
sági földek forgalmáról szóló törvény hatálya alá tartoz-
nak, akkor is, ha általában hétvégi házak találhatók a tel-
ken, illetve lakóházként funkcionálnak a zártkerti épületek. 
Ha az egyszerűsített eljárás keretében a földhivatal kivonja a 
művelés alól az ingatlant, akkor már nem tartozik a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény hatálya alá, így 
lényegesen egyszerűbbé válik a zártkert értékesítése, hasznosítá-
sa. Nem kell a vevőnek regisztrált földművesnek lennie és nem 
kell 6-9 hónapig várni az adásvétel bejegyzésére.

Építkezés előtt nincs szükség a terület művelésből történő 
kivonására.

A kérelmet – egy külön erre az eljárásra rendszeresített 
formanyomtatványon – a tulajdonos(társak)nak (vagy a 
meghatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint illetékes já-
rási hivatal földhivatali osztályánál kell benyújtania, tehát a 
Tápiószőlősön zártkerti ingatlantulajdonnal rendelkezőknek 
Cegléden. A formanyomtatvány letölthető többek között a 
www.foldhivatal.hu honlapról a Nyomtatványok menüpont-
ból: „A zártkerti művelés alól kivont területként történő fel-
tüntetés iránti kérelem”.

A kérelem mellé az ingatlan adatainak megváltoztatásához 
egyéb okiratot csatolni nem kell. (Kivéve, ha a tulajdonos he-
lyett meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás benyúj-
tása szükséges.) A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan 
esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni 

kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely 
nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem 
kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített 
okiratba foglalni, de két tanúnak alá kell írnia.

Kétféle megnevezésre történő átvezetés kérhető, attól füg-
gően, hogy a kérelem benyújtásakor áll-e épület az ingatla-
non.
1. Zártkerti művelés alól kivett terület: ha nincs épület az 

ingatlanon.
2. Zártkerti művelés alól kivett terület és az épület fő ren-

deltetési jellege: lakóház, gazdasági épület stb., ha van 
épület az ingatlanon.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló 
eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon 
fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez 
szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötele-
zettsége alól, tehát, ha még nincs feltüntetve a valóságban 
az ingatlanon lévő épület a földhivatali nyilvántartásban, az 
épület feltüntetésére vonatkozó szabályok irányadók (váz-
rajz, használatbavételi engedély).

A jogszabály szerint a művelés alól kivett zártkert tulajdo-
ni lapja alrészleteket nem tartalmazhat. 

Az egyszerűsített eljárás – az ingatlan teljes területe he-
lyett – azonban irányulhat a zártkert egy részére is, de ebben 
az esetben az eljárás kezdeményezése előtt az ingatlant meg 
kell osztatni (földmérővel vázrajz készíttetése, telekalakítási 
engedély). 

Ha csak az ingatlan egy részét kívánják kivonni a művelés 
alól, a kérelemben meg kell jelölni, hogy a zártkerti ingat-
lannak a megosztása során kialakuló ingatlanok közül mely 
ingatlan művelési ága kerüljön a zárkerti művelés alól kivett 
területként feltüntetve, illetve melyiken kell az épület rendel-
tetését is feltüntetni.

A megosztást a telekalakítási eljárásra vonatkozó szabá-
lyoknak megfelelően kell elvégezni, alapvető feltétel, hogy a 
zártkertből – telekalakítással – kialakítható legyen legalább 
két telek (vagy a szomszédos ingatlanokat is be kell vonni az 
eljárásba).

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló 
eljárás tárgyánál fogva díjmentes, ezért az ingatlan-nyil-
vántartási hatóság részére igazgatási szolgáltatási díjat 
nem kell fizetni.

Tóthné Szombati Erika jegyző 
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A Rendőrség vigyáz Önre és értékeire! 
Ön is megtesz mindent ennek érdekében?

Nyugdíjasok figyelmébe! 
Az időskorúak sérelmére elköve-

tett jogsértések során az elkövetők azt 
használják ki, hogy az idősek jószívű-
ek, olykor hiszékenyek is, a figyelmük 
könnyen elterelhető, és gyakran élnek 
egyedül. Hasonló esetben kérjük ve-
gyék figyelembe, hogy a biztonságuk 
nagymértékben növelhető megfelelő 
óvatossággal és körültekintéssel!

A „trükkös lopásokról”: Min-
dennapjaink jelenségévé vált az a 
fajta bűnelkövetési módszer, amikor 
időskorúak lakóhelyén megjelennek 
idegenek, majd különféle hihetőnek 
tűnő magyarázatokkal, kéréssekkel 
bejutnak a lakásukba és a tulajdonos 
figyelmét elterelve elemelik étékeiket.
A bűnelkövetők módszerének 
lényege:

Valamilyen ürüggyel juss be az idős 
házába! Ha bejutottál érd el, hogy az 
idős ember elővegye pénztárcáját és 
pénzét a rejtekhelyéről! Tereld el a fi-
gyelmét és szabadítsd meg az értéke-
itől! Ezt nevezzük trükkös lopásnak!

A trükköző mottója: „Ismerd meg a 
rejtekhelyet, ahonnan az értéket elvi-
heted! Tereld el a figyelmet és csele-
kedj gyorsan”.

A trükköző módszere: Veszek bár-
mit, hoztam visszatérítést, ajándékot 
bárhonnan, egyet kérek, hogy adjon 
vissza a 20 ezresből és adjon egy po-
hár vizet. Én addig az elővett, vagy a 
rejtekhelyre visszatett pénzt megszer-
zem.
Óvakodjunk az idegenektől, és ne en-
gedjük be őket lakásunkba!

Ha beengedjük, mindig legyen 
velünk egy szomszéd, egy rokon. 
Amennyiben a hívatlan vendég már 
akaratuk ellenére belépett otthonuk-
ba, ne hagyják egy pillanatra sem 
felügyelet nélkül. Amennyiben kel-
lő körültekintéssel lépnek fel, meg-
hátrál, és távozni fog. A „vendégtől” 
mindig kérdezzék meg a nevét, írják 
fel a gépkocsija rendszámával együtt. 
Tudjuk, hogy ez nehéz, de segíthet a 
szomszéd, a rokon.
Mit tegyen, ha idegen érkezik? 

Idegent lehetőleg ne engedjen be a 
lakásába! Ha ez mégis elkerülhetet-
len, akkor soha ne hagyja őt egyedül 

egyetlen pillanatra sem! Az Önhöz 
becsöngető idegenekkel kapcsolat-
ban mindig legyen óvatos! Előfordul, 
hogy hivatalos vagy hasonló személy-
nek (közmű szolgáltató, postás, újsá-
gos, szerelő, díjbeszedő, mérőóra-le-
olvasó) adják ki magukat csalók, vagy 
házaló árusként, tüzelőfa árusként, 
bajba jutott személyként segítséget 
kérve próbálnak bejutni a lakások-
ba! A közmű szolgáltatók soha nem 
küldenek vissza készpénzt!!! Idegen 
kérésére ne váltson pénzt, és legyen 
óvatos! Hívja vissza olyan időpontra, 
amikor hozzátartozója, vagy szom-
szédja is jelen tud lenni! 

További bűnmegelőzési tanácsok: 
Ismerje meg szomszédait és kölcsö-
nösen figyeljenek egymásra, a ház, az 
utca és a környék biztonságára! Ha 
jól ismeri az Ön mellett lakókat, kérje 
meg őket, ha elutazik, hogy ügyelje-
nek a lakására, ürítsék a postaládáját! 
Használják ki a közösség erejét a biz-
tonságuk növelése érdekében!
Örök klasszikus trükkös csalás 
az úgynevezett „unokázós” 
módszer:
„Az idős Zsuzsa néninek csörög a 

telefonja, melyre válaszol. Zsuzsa 
néni gyanútlanul felveszi a készü-
léket, az alábbihoz hasonló párbe-
széd folyik le:

Idegen: Szia nagyi, én vagyok az!
Zsuzsa néni: Kicsoda? Nem értettem!
Idegen: Hát én vagyok az, nagyi!
Zsuzsa néni: Te vagy az, Pisti? 
Idegen: Igen nagyi, én vagyok az, Pis-

ti! Balesetet szenvedtem, itt állok az 
út szélén, a semmi közepén. Az au-
tóm teljesen összetört, meg engem 
is kórházba kell szállítani, mert 
vérzik a fejem. El kéne szállíttatni 
a kocsit, nehogy ellopják, de ná-

lam csak kár-
tya van. Az 
a u t ó m e n t ő -
nél viszont 
készpénzben 
kell fizetni. 
Azt mondják, 
olyan 100.000 
forint lesz. 
Tudnál kölcsö-
nadni? A bará-
tom épp erre-
fele dolgozik, 

úgyhogy ha odaadod neki, elhozza 
nekem a pénzt. 

Zsuzsa néni: Jaj, persze, kicsikém! De 
ne menjek inkább én érted?

Idegen: Nem kell, a barátom, Sanyi, 
már úton van feléd, ő erre jön! Ne 
költs feleslegesen utazásra! Ha va-
lamit tudok, szólok! Mi a pontos 
címed, hogy oda tudjam irányítani 
hozzád?

 Rövid idő múlva csöngetnek az 
ajtóban, addigra Zsuzsa néni ösz-
szeszedte a kért összeget, ismerve 
a kórházi ellátás menetét, talán egy 
kicsivel többet is összekészít a sze-
retett unokának. Az ajtóban már 
vár az ismeretlen férfi, akinek a 
lelkére bízza az aggódó nagyszülő, 
hogy vigyázzon a pici unokájára és 
a pénzre, és meghagyja neki, hogy 
Pisti hívja őt azonnal, ahogy tudni 
valamit!

 Néhány óra vagy nap múlva Zsu-
zsa néni felhívja Pistit, hogy jobban 
érzi-e magát? Ekkor derül ki, hogy 
se Pistinek, se az autójának nincs 
semmi baja, élnek és virulnak. Ek-
kor ébrednek rá, hogy az egész tele-
fonbeszélgetés átverés volt. Esetleg 
megkísérlik visszakeresni, vissza-
hívni a telefonszámot, melyről a 
csalók telefonáltak, de addigra ők 
már minden nyomot eltüntettek.”
Hasonló esetben mindig győződje-

nek meg a történet valósságáról, hívják 
fel rokonukat, hozzátartozójukat!
Amennyiben mégis bűn-
cselekmény áldozatává válna: 

A „rajtakapott” elkövető nagy ve-
szélyt jelent!!! Ne akarjanak akciófil-
mek hőseihez hasonlóan ellenállni, 
mert az a testi épségükbe, esetleg az 
életükbe kerülhet. Segítsék munkán-
kat és a lehető legtöbb információt /
személyleírás, távozás iránya, hasz-
nált jármű stb/ jegyezzék fel az elkö-
vetőről!

Ha ismeretlen, gyanús személye-
ket, autót lát többször elhaladni a 
környéken, jegyezze fel a rendszámát 
vagy típusát, ismertetőjelét, vegye fel 
a kapcsolatot munkatársainkkal, vagy 
hívja azonnal ingyenesen hívható te-
lefonszámainkat (107, 112)!

Segítsék munkánkat, vigyázzanak 
magukra és értékeikre!

Ceglédi Rendőrkapitányság
Bűnügyi Osztály
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A tartós kikötés tilalma, nem egyenlő a láncon tartás abszolút tilalmával
2016. január 1-jétől tilos ebet tartósan kikötve tartani. A 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szeret-
né felhívni a figyelmet a rendelettel kapcsolatos néhány, nagy 
publicitást nyert félreértésre. A legfontosabb, hogy helytelen 
az az értelmezés, mely szerint a kutyákat mostantól egyálta-
lán nem lehet láncon tartani. Szintén fontos tisztázni, hogy 
az, aki vét a rendelet ellen, nem követ el bűncselekményt, 
mivel az előírás nem esik a Btk. hatály alá. Probléma esetén 
nem a rendőrséget, hanem a jegyzőt, illetve a hatósági állate-
gészségügyi szolgálatot kell értesítenie.

A kutya az egyetlen olyan állatfaj, mely – az emberrel való 
évezredes együttélés eredményeként – fajtársaival szemben 
is inkább az ember társaságát választja. Ennek ellenére so-
kan ma is egyszerű „jelzőrendszerként” folyamatosan kiköt-
ve, vagy kennelbe zárva tartják ebüket. Azon körülmények 
részletes jogszabályi meghatározása, amik ahhoz szüksége-
sek, hogy egy kutya jól szocializált, boldog, kiegyensúlyozott 
lényként élhessen, lehetetlen, hisz az igények egyedenként, 
fajtánként eltérőek. Éppen ezért a rendelet előírásai egyfajta 
követendő irányt határoznak meg, segítve a felelős állattartá-
si szokások kialakulását. 

A jogszabálynak nem az a közvetlen, azonnali célja, hogy 
minden, jelen állapotában sajnos szabad tartásra alkalmatlan 
kutya is végleg lekerüljön a láncról, de az igen, hogy ezután 
egy kutya se kerüljön tartósan láncra!

Az állattartók kötelessége, hogy – bármely tartási mód 
esetében – biztosítsák a kutyájuk egyedi igényeinek megfele-
lő életkörülményeket, beleértve a rendszeres és megfelelően 
szervezett szabad mozgás lehetőségét is. Szintén a gazda fe-

lelőssége, hogy az eb szükségtelenül ne zavarja a lakóközös-
ség életét, emellett kiemelten fontos az ember egészségének 
és testi épségének védelme! Egy összetett témáról van tehát 
szó, melyben az állat és az emberi környezet jogos igényeit is 
kielégítő feltételeket kell megteremteni. 

Fontos tudni, hogy az, aki vét a vonatkozó rendelet elő-
írásai ellen, nem követ el bűncselekményt, hiszen ezek alap-
vetően nem a Btk.-ba ütköző cselekedetek. Ha valaki egy az 
állat kíméletét nem biztosító módon, tartósan láncon tartott 
kutyán szeretne segíteni, akkor nem a rendőrséget, hanem 
a jegyzőt, illetve a hatósági állategészségügyi szolgálatot kell 
értesítenie. A kivizsgálást követően elsősorban a hibák, hi-
ányosságok javítására kötelezhető az állat gazdája. Ameny-
nyiben ennek nem tesz eleget, akkor állatvédelmi bírságot 
szabhatnak ki rá, melynek alapösszege 15 000 Ft. Ez az ösz-
szeg minősített esetekben – jogszabályban meghatározott 
mértékben – szorzókkal növelhető.

Az állatvédelmi hatóság továbbra is hangsúlyozza, hogy 
ha valaki kutya tartására vállalkozik, tartsa szem előtt a fe-
lelős állattartás szabályait és mérlegelje, hogy meg tudja-e 
teremteni mind a háziállata személyes szükségleteit, mind a 
saját környezetének jogos elvárásait kielégítő körülményeket.

A témával kapcsolatos további háttéranyag elérhető a 
NÉBIH honlapján:

http://portal.nebih.gov.hu/-/tajekoztato-a-kutyak-tar-
tos-lancon-tartasanak-tilalmarol 

2016. január 8.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

Sajtóközlemény 
Tel.: 06-1/336-9328; 70/436-0384

E-mail: nebih@nebih.gov.hu 
Web: www.nebih.gov.hu

Web2: www.facebook.com/nebih.hu

FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosság!

Tápiószőlős Község Önkormányzatának céljai között 
kiemelt helyen szerepel településünk tisztán tartása, a ro-
mos, életveszélyes ingatlanok felszámolása, valamint az 
elhanyagolt, gazdátlan ingatlanok kitakarítása, újra mű-
velésbe vonása. Ennek érdekében folyamatosan járjuk a 
települést, feljegyezzük az elhanyagolt, gazos területeket.

Amennyiben bárkinek van olyan ingatlana, amelyet 
nem tud rendben tartani, művelni, azt Önkormányza-
tunk – amennyiben reális vételárat kér érte – megvásá-
rolja, vagy ha nem szeretné értékesíteni, akkor közös 
megegyezéssel művelésbe vesszük, rendben tartjuk.

Ezzel kapcsolatosan keressék Abonyi Arankát a Polgár-
mesteri Hivatalban személyesen, telefonon (53/385-001 
15-ös mellék) vagy e-mail-ben (tapioszolos.ado@gmail.
com).

Mindannyiunk érdeke, hogy településünk tiszta, rende-
zett legyen, ezért kérem az ingatlantulajdonosokat, tart-
sák rendben ingatlanaikat, vagy amennyiben erejük/
idejük ezt nem teszi lehetővé, akkor éljenek a fenti le-
hetőséggel.

Dr. Szoboszlay Árpád polgármester

 Az idejében felismert  
melldaganat gyógyítható!

A Tápiószőlősön lakó, 45-65 év közötti asszonyok, 
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, 

névre szóló meghívót kapnak

MAMMOGRÁFIÁS  
SZŰRŐVIZSGÁLATRA.

A vizsgálat helye:
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet 

 2700 Cegléd, Törteli út 1-3. Tel.: +36 (53) 310-011/285.

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

A szűrővizsgálat térítésmentes.
Információ:

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
tel.: +36 (1) 465-3823

A lehetőség adott! Éljen vele! 2016. február 15-től
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 A Kalendárium kedvező fogadtatása 
indított bennünket arra, hogy a követ-
kező évre is – az Önök közreműködé-
sével együtt – elkészítsük és kiadjuk azt. 
Továbbra is célunk a község szellemi, 
kulturális életének, hagyományainak, 
emlékeinek feltárása, megőrzése. 
1.) Gyűjtjük a szóbeli, írásbeli élmé-

nyeket (például: a Bicskei szőlő-
ben, a Farkas tanyán, a Csapó ta-
nyán és az Ádám György birtokán 
valamikor állt kastélyokról, azok 
tulajdonosairól megmaradt törté-
néseket). Szívesen meghallgatjuk 
és lejegyezzük a kastély volt lakó-
iról szóló legendákat, azoknak a 
személyeknek az elmondásából, 
akik vissza tudják idézni az ese-
ményeket. Örömmel fogadjuk 
bárkitől a régi képek, a korabeli 
iratok, a tárgyi emlékek átadását, 
fényképmásolat készítése céljából.

Az idősebb személyektől kapott 
régi képek mellé csatolni szeretnénk 
a valamikori és a jelen állapotról ké-
szült fotókat, összehasonlítva a múl-
tat és a jelent. Igény jelentkezett arra, 
hogy az ismert nevek, az események 
időpontjai kerüljenek fel a képekre.
2.) Jelenjenek meg a Kalendáriumban 

a közelmúlt eseményei, pl. a ter-
melőszövetkezeti élet, a Bata úti 
szeszfőzde, a zöldségfeldolgozó 
üzem, az ÁFÉSZ különböző bolt-
jai, az évenkénti Búcsú, az iskolai, 
óvodai események, a sportrendez-
vények mind-mind hozzátartoz-
tak ünnepeinkhez, hétköznapja-
inkhoz. Kérjük, várjuk róluk is az 
emlékeket, képeket.

3.) További célunk községünk jelen 
történéseinek rögzítése írott for-
mában, fényképekkel illusztrálva, 
ezzel biztosítva a fiatalabb nem-
zedék számára azt, hogy az Ő em-
lékezésük is fontos és megőrzésre 
érdemes szellemi kincs. (Falunap, 
Lovas nap, Fénygyújtás, Adventi 
vásár, Október 23-i fáklyás felvo-
nulás, Majális stb.)

Arra kérünk Mindenkit, hogy ha a 
fenti témák bármelyikében (vagy ha 
van még, amire mi nem gondoltunk) 
közreműködő volt, akár egyházi ese-
ményekről is ismeretei, ötletei van-
nak, írja le, vagy élményei megosztá-
sához kérje segítségünket.

Több, mint háromezren élünk itt, 
kérjük, bátran mutatkozzanak be 
azok, akiknek csak szűkös környe-
zete ismeri, hogy milyen TEHETSÉ-
GE, milyen ÖRÖME, megismerést 
érdemlő HOBBIJA, ÜGYESSÉGE 
van. Milyen tervei, bátor vállalkozásai 
vannak - akár személyes, akár a falu 
előrehaladását érintően, hogy ezál-
tal bátorítást kapjanak a most kezdő 
vállalkozók. Tegyék közkinccsé a kü-
lönböző címen szerzett díjakat, okle-
veleket, helyezéseket /pl. főzőverseny, 
kézimunka, rajzverseny, sport ered-
mény, stb./!

Örömmel osztjuk meg még egy 
elképzelésünket a „Diplomások tab-
lójá”-nak elkészítését. Erről hivata-
los adat egyetlen intézményünkben 
sincs, ezért önkéntes alapon kérjük 
fényképes jelentkezését annak a dip-
lomásnak, aki Tápiószőlősön szü-
letett, itt járt iskolába, itt él, vagy itt 

Tisztelt  
Szerkesztőbizottság!

 Annak ellenére, hogy budapes-
ti születésű és lakosú vagyok, nagy 
érdeklődéssel vettem a kezembe a 
2016 évi „Tápiószőlősi Kalendá-
riumot”. Hogy megkaptam ezt a 
gondosan szerkesztett összeállí-
tást, köszönhetem a Szerkesztő-
bizottság egyik tagjának, elhunyt 
Barátom feleségének: özv. Némedi 
Andrásnénak. 

Barátom életében többízben láto-
gattam Tápiószőlősre, és már abban 
az időben is kíváncsian olvasgattam 
a „Halesz” életét megörökítő rímes, 
költői pillanatképeket. (pl. „Disznó-
tor”-t, melyen egyszer személyesen 
is részt vehettem.)

Most, ebben a Kalendáriumban 
meghatódva emlékezem ismét az 
időrendben felsorakoztatott életsze-
rű költeményekre, azokra a versek-
re, amelyekből kirajzolódik írójának 
az erős hite és szülőföldjének, Tápió-
szőlősnek a szeretete, ragaszkodása.

Ha a  Tápiószőlősi  Kalendári-
umnak  évekénti kiadása tovább 
folytatódik, a község szellemi, kul-
túrális vérkeringését tovább fogja 
erősíteni. És nemcsak az ifjuság 
helybenmaradását fogja eredmé-
nyezni, hanem a község gazdasá-
gát is előbbre viheti.

Sok erőt és további jó munkát 
kívánok a Szerkesztőbizottságnak 
és a Község Irányítóinak.
Budapest, 2016. január 8.

Dr. Onodi Attila

Tisztelt Tápiószőlősiek! élt, itt dolgozik, tehát kötődése van a 
faluhoz.
Kedves Szőlősiek!

Bár érnek bennünket bántó kriti-
kák, lesújtó vélemények is, a többség 
szeretete, megbecsülése ellensúlyozza 
azt, kitartunk terveink mellett. A si-
kerhez szükséges minden jó szándé-
kú ember közreműködése; bátorítunk 
Mindenkit, vegyék kezükbe a tollat, 
írjanak, írjanak, írjanak! 
A Kalendáriumba szánt cikkek elké-
szítésének határideje: 2016. június 1.
E-mail címünk:  
tapioszolos.kalendarium2017@gmail.com

Dr. Szoboszlay Árpád
polgármester
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A Kalendáriumról
Húsz év után újra megjelent a Kalendárium Tápiószőlő-

sön. Nemcsak a nagy időkihagyás miatt jelentős esemény ez 
a falu életében, hanem azért is, mert sikerült egy szép kiállí-
tású, gazdag, változatos tartalmú olvasni (és nézegetni) valót 
adni a lakóhelyük múltja és jelene iránt érdeklődők kezébe.

A megjelenésért köszönet mindenekelőtt Veres Mihály-
nak, aki az összegyűlt (igen nagy mennyiségű) anyagot gon-
dozta, szerkesztette. Köszönet lelkes munkatársainak is: el-
sősorban Major Ferencné Zsoldos Katalinnak, aki az írások 
összegyűjtésében, özv. Némedi Andrásnénak, aki a lektorálás-
ban működött közre – és a többieknek: Ujszászi Csabánénak, 
Borosné Gál Tündének, Némedi Juditnak és Kalacsi Péternek.

A kiadvány kerek egyharmadát (a 240-ből 80 oldalt) a 
szó eredeti jelentése szerinti kalendárium (naptár) teszi ki. A 
hónapoknál, a napok felsorolása és az ismertető szöveg előtt 
Tátrai Tibor Ádám hangulatos fotóival és Némedi András kis 
lírai remekléseivel találkozunk.

Ami a Kalendáriumot tápiószőlősivé teszi (az anyaggyűjtők 
és szerkesztők tiszteletre méltó, önkéntes munkáján túl), az 
az írásaikkal, személyes vagy dokumentum értékű fotóikkal, 
művészeti alkotásukkal közreműködők hozzájárulása szere-
tett lakóhelyük múlt- és jelenbeli képének megörökítéséhez, 
az utódok számára elérhetővé és megérthetővé tételéhez.

Az összegyűjtött anyag elrendezése a szerkesztők tudatossá-
gát dicséri. Az első tematikus egységben a község távoli és kö-
zeli múltjával foglalkozó írások kaptak helyet – igazodva a belső 
borítón mottóul választott gondolathoz, hogy: „Jövőnk kulcsa a 
múlt.” Ebben a részben először a falu történetéről olvashatunk 
rövid áttekintést, az Árpád-kortól egészen napjainkig. Az itt le-
írtakat a kutatásokra való hivatkozások, idézetek, fényképek és 
iratok fotómásolatai is hitelesítik. A történeti áttekintésen kívül a 
népesség és az infrastruktúra alakulásáról, valamint Tápiószőlős 
címeréről is olvashatunk Veres Mihály adatokban gazdag, elem-
ző írásaiban. A község tanácselnökeiről és polgármestereiről a 
szerkesztőbizottság, Ürgés átcsatolásáról Ujszászi Csabáné Juhász 
Katalin, Wéber Antal sőregi birtokáról Gonda Jánosné Papp Má-
ria, a katolikus templom történetéről Gonda János tollából tud-
hatunk meg érdekes részleteket. A falu és az értelmiség viszonyát 
országos kitekintéssel, de Tápiószőlősre is vonatkoztathatóan 
vizsgálja Veres Katinka egy egyetemi dolgozatból vett részletben.

A 2016-os Kalendárium második nagy blokkjának tekint-
hető (és az előző íráshoz kapcsolható) a falu értelmiségéről, a 
kultúrában vagy a közéletben fontos szerepet betöltő embe-
rekről, intézményekről szóló rész. Ennek élén Némedi And-
rásról, a már csak szellemében közöttünk élő, kitűnő költőről 
és minden tekintetben példamutató egyéniségről olvasha-
tunk szép, önvallomásos, mégis objektív, tanulmánynak is 
beillő írást özvegyétől, Némedi Andrásnétól. E sorok írója a 
hátrahagyott szellemi kincs megbecsülésére hívja fel a figyel-
met. Egy másik, ugyancsak önvallomásos, de mindvégig a 
főszereplőre fókuszáló írásban egy már szintén eltávozott, de 
az emberek emlékezetében elevenen élő, közismert és szere-
tett személyiségről, dr. Nagy László gyógyszerészről ír özve-
gye, dr. Nagy Lászlóné érthetően fájdalmas emlékezéssel. – Itt 
született vagy ide költözött pedagógusok visszaemlékezései-
ben (Kézér Jánosné, Aradi Gyuláné Mércsei Anna, Nyíri Mi-
hályné, Vass Jánosné Ócsai Zsuzsanna) nemcsak a tanítás kö-
rülményeiről, a gyerekekkel, szülőkkel való kapcsolatukról, 
hanem – akarva-akaratlanul – a korról is hű képet kapunk 
(az ’50-es évektől a rendszerváltozás utáni időkig). Szegedi 
György ”a nevelés szolgálatában” vívott küzdelmekről és az 

elért eredményekről ír (a ’80-as -’90-es évek iskolán kívüli 
viszonyait is bemutató vallomásában). – A hatalommal foly-
tatott küzdelmet állítja középpontba a faluban hosszú ideig 
szolgálatot teljesítő, nemrég elhunyt református lelkipásztor, 
dr. Sípos Ete Álmos is. Mező István lelkipásztor már a rend-
szerváltozás után itt töltött időt idézi fel, mint ahogy Kovács 
Attila plébános is, az itteni emberek szeretetét, segítőkész-
ségét hangsúlyozva. A szőlősiekkel kialakított szeretetteljes 
kapcsolatáról vall Ágostné Cséri Gabriella kántor, hittanár, 
klinikai lelkigondozó is. Mirkóczki Ferenc kántor a Reszler Jó-
zsef atya szolgálata alatti mozgalmas éveket idézi fel élmény-
szerűen. – Érdekes, a kor atmoszféráját szintén hűen megje-
lenítő írásokat olvashatunk a tanácsháza, majd polgármesteri 
hivatal egykori dolgozóitól. Tápiószőlősi jegyzőségéről, mint 
élete legmeghatározóbb hét évéről ír Ivánfyné Kozma Anita. 
Csaknem két évtizedes VB-titkári tevékenységének eredmé-
nyeire emlékszik vissza, és hajdani vezérelveként a munka-
társakkal és a falu lakóival való jó emberi kapcsolatot említi 
Szombati Ilona. Hosszú, harminchét éves hivatali idejét, a 
feladatok változását, összetettségét, munkája érzelmi oldalát, 
a szőlősi emberek mentalitását, az egykor ide települt értel-
miségiek szerepét, gondolkodását idézi fel – érzékeny meg-
figyelőként – (egy-két humoros esetet is említve) Major Fe-
rencné Zsoldos Katalin. Plasztikusan, élvezetes stílusban tárja 
elénk a hivatali élet világát a szintén igen hosszú időt (negy-
ven évet) ugyanazon a munkahelyen eltöltő Bezzeg Jánosné 
Berényi Mária, aki egy, a ’70-es évek világára igen jellemző 
humoros történetet is elmesél. – A falu fontos intézménye-
inek múltjába és jelenébe világít be Némedi Endrénének az 
óvodáról, dr. Gál Jánosnénak és Bertók Klárának az idősek 
otthonáról szóló írása. A védőnői szolgálat történetét, mun-
káját dr. Szoboszlayné Vrabecz Ildikó mutatja be. – A múl-
tat idézi meg Gonda Jánosné Papp Mária egy régi lakodalmi 
fénykép kapcsán, mint ahogy Vass Jánosné Ócsai Zsuzsanna 
is emlékmozaikjaiban, illetve helyi tűzoltó parancsnok édes-
apját, Ócsai Ferencet megrajzoló portréjában. – A múlthoz és 
a jelenhez egyaránt kapcsolódnak a faluból elszármazottak 
(dr. Cs. Szabó András, dr. Takács János, dr. Nemes János, Pász-
torka Sándor) visszaemlékező írásai. – A jelen példaértékű 
eredményeit mutatja fel Bíró Zoltán beszámolója a FERZOL 
Kft. tevékenységéről, illetve Őszi Józsefé a Bagolyvár felújí-
tásáról. – A falu kulturális életében, a közösségteremtésben 
fontos szerepet tölt be a Halesz Tánc Egyesület és a Barátság 
nyugdíjas klub. A közös nemzethez tartozás jó érzését erősí-
ti mindkét oldalon az erdélyi Búzásbesenyővel kialakított és 
fenntartott testvértelepülési kapcsolat. (Az előbbiről Bezzeg 
Andrásné, az utóbbiról Gonda János írásából tudhatunk meg 
részleteket.) – Az emberi együttérzés csodát tevő erejéről ír 
halmozottan sérült lánya megsegítése kapcsán Lantos And-
rásné. – A jövő felé mutat a természeti jelenségeket tanulmá-
nyozó és azokat fotóin is megörökítő, tehetséges fiatalember, 
Tátrai Tibor Ádám önmagát bemutató írása, ifj. Zsoldos Béla 
érdekes, szintén tehetségre valló képzőművészeti alkotása, il-
letve Veres Mihálynak a falu lakóit a felemelkedésre ösztönző 
gondolatsora. Erre rímel a Képviselő-testület 2019-ig szóló 
programja és a Tápiószőlős térségi kapcsolatait - turisztikai 
távlatait taglaló két közlemény.

Dr. Szoboszlay Árpád polgármester úr a Kalendárium ele-
jére írt köszöntőjében visszaemlékezésük papírra vetésére 
ösztönzi a jövőben azokat, akik most nem vállalkoztak erre. 
Megerősíteni szeretnénk kérését, mert nem lesz könnyű dol-
guk a tervezett 2017-es kiadvány szerkesztőinek: a 2016-os-
sal igen magasra tették maguknak a mércét.

Pintér István
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MÉRLEG
A 2015/16-os tanévben az iskolai dokumentumokban 

megfogalmazottak alapján dolgoztunk. Az első félév zá-
rása, módot adott mérleg készítésére. A lehetőséggel élve 
megosztjuk Önökkel örömeinket, nehézségeinket és fel-
adatinkat.

Az elő félév tanulmányi átlaga: 4,12

Büszkék vagyunk azon tanulókra, akik az első félévben 
legjobban teljesítettek:

1.o: Bujáki Lujza
 Dabis Dorka
 Hugyi Zalán
 Juhos Jázmin
 Kovács Réka 
 Lázár Lara
 Mészáros Dóra
 Petrás Máté
 Szó Zsanett

2.o: Abonyi Norina
 Benedek Kamilla Virág
 Gál Fanni
 Kamasz Mária Panka
 Kelecz Laura Brigitta
 Kenéz Lilla
 Nagy Máté

Az első félévben kitűnő tanulóink:
3.a: Gulyás Dóra
 Szenczi Szabolcs
 Nagy Abigél

3. b: Kishalmi Sára

4. a: Kukléta Patrik
 Marton Emese Zsuzsanna

6.a: Nagy Johanna
 Tokaji Nóra

6. b: Mózes Dorina
 Tóth Milán

7.o: Kovacs Robert Adrian

8. o: Frauenhoffer Lenke
 Kovacs Annamaria

Sajnos 17 fő tanuló nem teljesítette különböző tantár-
gyak követelményeit az első félév végén, elégtelen osztály-
zatot kapott.

A mulasztott napok száma 4,4 nap/fő. Ezt az átlagot, ma-
gasnak ítéljük, hisz megközelítően 5 munkanap, egy hét. Ab-
ban az összefüggésben vizsgálva, hogy a többet hiányzó tanu-
lók eredménye gyengébb, vagy nem éri el az elégséges szintet, 
a kép szomorú. Ezért is kérjük a Szülőkkel való együttműkö-
dés kapcsán a hiányzások csökkentését.

A felzárkóztatás mellett, kiemelten fontosnak tartjuk a 
tehetséges tanulóink munkájának támogatását. Jelenleg 58 
fő, egyénileg, vagy csapatban vesz részt területi, megyei, 
országos versenyek különböző fordulóiban, különböző 
tantárgyak kapcsán.

Szeptembertől, régi vágya teljesült szülőknek, tanulók-
nak, mikor is birtokba vehették az öltözőszekrényeket a 
gyerekek. A birtokbavétel és a helyes használat közötti 
rést, igen komoly erőfeszítésekkel próbáljuk csökkenteni. 
(Ne hagyjuk el a kulcsot, hozzuk magunkkal az iskolába, a 
ruháinkat – táskáinkat helyezzük el a szekrényben, tudjuk 
a tornazsákot betettük a szekrénybe, vagy csak lóg valahol 
a folyosón és keressük!). Mindezen problémák elkerülésé-
hez figyelem, fegyelem, önfegyelem, akarat szükséges. A 
Szülőkkel való együttműködés jegyében reméljük közös 
erővel, ezen képességek pozitív irányba elmozdíthatók!

A kitartó munka eredményeként, a tanév végén akikre 
„Büszkék vagyunk” című írásunk újra megjelenhet azon 
tanulók névsorával, akik kiválóan teljesítenek!

Alsós – felsős munkaközösség vezetők

Futsal bajnokságot
Októberben jutott eszembe, hogy mi lenne, ha szer-

veznék az iskolában egy futsal bajnokságot, hiszen az is-
kolában tanuló fiúk egyik kedvenc sportja a foci. Amikor 
a testnevelés tanárnőnek felvetettem az ötletet, nagy örö-
mömre beleegyezett, de engem bízott meg minden fontos 
feladattal. Másnap már plakátot is kihelyeztünk, és elin-
dult a 3-8. osztályos csapatok nevezése. Végül 12 csapat 
indult a ligában. November 23-án, hétfőn volt a bajnokság 
első napja és azóta minden hétfőn és szerdán 15 órától 16 
óráig kerülnek megrendezésre a mérkőzések. A meccsek a 
futsal szabályai szerint történnek lejátszásra. Egy játékna-
pon két mérkőzést játszanak a csapatok, egy összecsapás 
2x10 perc. Tabellát, góllövőlistát vezetünk, és a meccsek 

rövid értékelőjét is megtekinthetik az iskolai tornaterem 
előtti faliújságon, vagy az iskola facebook oldalán. 
A liga jelenlegi első öt helyezettje:

1. HULIGÁNOK 
2. SZŐLŐSI SE 
3. SZŐLŐSI FIÚK 
4. LSL 
5. KENYÉR FC
Persze az állás még sokat változhat, hiszen a liga 11 for-

dulójából 5 került csak lejátszásra. A liga vélhetőleg 2016 
áprilisában ér véget.

Mindenkit szeretettel várunk minden hétfőn és szerdán 
15 órától 16 óráig az iskola tornatermében, az osztályok 
ligája meccsein.

Suta Vilmos István

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
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Színházat álmodni…
Nem is tudom, honnan kezdjem… talán onnan, hogy 

a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési és Népmű-
vészeti Kollégiuma pályázatot írt ki a Kapunyitogató 
programok szervezésére. Néhány szó a Kapunyitogató 
programokról: A program célja: azokon a települése-
ken, ahol a Művelődési Háznak nincs állandó nyitva 
tartása, vagy bezárt, néhány napra kinyíljon az intéz-
mény és a Falunapokon túl más közművelődési progra-
mokon is részt vehessen a lakosság.

 Ezen kezdeményezés keretén belül Tápiószőlősön úgy 
gondoltuk, hogy meg szeretnénk teremteni az alapját egy 
régóta dédelgetett elképzelésünknek, hogy felmérjük hely-
ben az igényt, és lehetőséget biztosítsunk azoknak az em-
bereknek, akik hasonlóan gondolkoznak, és a színjátszást 
szívügyüknek tekintik. Hosszú távú célunk, hogy telepü-
lésünkön is alakuljon egy társulat, ezért meghívjuk azokat 
a tápiószőlősi embereket is, akikről úgy gondoljuk, hogy 
ebben segítségünkre lehetnek. 

Első körben egy amatőr színjátszó találkozót szerve-
zünk 2014. november 15-én a Tápiószőlősi Faluházban. 
Amatőr színjátszók, színházrajongók jöttek el, több, 
mint tíz társulatból és töltötték el napjukat szakmai is-
mereteik cseréjével, tapasztalataik egymás közötti meg-
osztásával. A program zárásként a Fortuna Együttes 
másfél órás előadását nézhették az érdeklődők. 

A mag el lett vetve…
 2015 elején örömmel vettük a Nemzeti Művelődé-

si Intézet és a Magyar Teátrumi Társaság felhívását a 
pajtaszínház projektbe. Településünkön még a 60-as 
években volt hagyománya az amatőr színjátszásnak, az-
óta sajnos nem volt hasonló kezdeményezés. Lelkes kis 
csapat jött össze, akik tapasztalat nélkül nem nagyon 
tudták, hogyan fogjanak a dologhoz. Október végén a 
magyar Teátrumi társaság szakmai vezetőt, egy mentort 
biztosított számunkra. Az első mentorunkkal nem is ta-
lálkoztunk. A második mentor egy alkalommal volt ve-
lünk. Míg október végén Rigó József lett a mentorunk. 
A Társulat tagjai valamennyien nők, a játszók fele-fele 
arányban aktív és nyugdíjas korúak. Mikor Rigó József 
elkezdte velünk a munkát sokunkban akkor tudatosult, 
hogy mibe is vágtuk a fejszénket. Lemorzsolódtak a 
csapatból azután újak jöttek. Sikerült először egy olyan 
komédiát találni, ami, mint később kiderült nem min-
denki számára volt vállalható. Újra darab keresésére ke-

rült sor, amikor mentorunk megtalálta egy ismeretlen 
szerző Haláltánc című moralitásjátékát. A darab témája 
az, hogy a kis embertől a nagyig mindenkinek felelni 
kell a tetteiért, amikor eljön az idő. Mindenki másképp 
éli meg amikor szembesítik az életével, de a sorsát senki 
sem kerülheti el. Október legvégén kezdtük a munkát 
és a jelenlegi darabot decembertől próbáltuk. Senki-
nek semmilyen színházi tapasztalata, előélete nem volt. 
Igazi amatőröknek valljuk magunkat. A díszletek és 
kosztümök gyártása a 2 ünnep között kezdődött, igazi 
összefogással, most itt is szeretnénk megköszönni min-
denkinek a segítséget.

Nélkülük bizonyosan nem sikerült volna időben el-
készülni. 

Az ősbemutató január 22-én a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából történt a Faluházban, ahol a szolnoki Híd 
Szin ház előadásában Alfred Jarry: Übü a király című 
színdarabját is láthattuk az Önkormányzat jóvoltából. 
A végén kötetlen beszélgetés alakult ki a színészek és a 
közönség között. Volt, aki már ekkor jelezte, hogy sze-
retne csatlakozni a következő produkcióhoz.

Január 23-án és 24-én a pajtaszínház program 24 cso-
portja lehetőséget kapott, hogy a Nemzeti Színházban 
is bemutathassa a darabját. Tápiószőlős csoportja 23-
án 14.00 órakor a Gobbi Hilda teremben léphetett fel. 
Nagy siker és egy igazán jól eltöltött délután van mö-
göttünk, ahol belepillanthattunk a többi csoport mun-
káiba és megláttuk a lehetőséget egy hosszabb lélegzet-
vételű produkció színreviteléhez.

 Mivel még csak most kezdtük és kevesen vagyunk, 
ezért várjuk azokat az embereket, akik szeretnének 
csatlakozni hozzánk bármilyen formában. Legyen az 
színész, segítő… vagy akár szponzor, akik hasonló 
elhivatottságot éreznek a színjátszás iránt. Írjon ne-
künk a facebookon vagy hivja a 20-589-2629 telefon-
számot.

Legközelebb március 20-án láthatják produkciónkat 
Nagykátai Művelődési Központban, ahol a résztvevő 
Pest Megyei települések minden produkciója látható 
lesz. 

Szeretettel vár mindenkit a Tápiószőlősi Amatőr 
Színtársulat!

Németh Árpád

Támogatóink:

Tápiószőlős
Község
Önkormányzata
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Történetünk képekben

 A NemzetibenŐsbemutató Tápiószőlősön a Magyar Kultúra Napján

Újra próbák... Készülnek a díszletek, jelmezek...

A próbák...A kezdetek...
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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

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.

FELHÍVÁS
Tisztelt Tápiószőlősiek!

A Bagolyvár birtok feltett szándéka,  
hogy helyet és teret teremtsen  

Tápiószőlős értékeinek.

Ebben a szellemben meglévő skanzenünket  
– mely ugyan rengeteg tárgyi emléket tartalmaz – 

szeretnénk „élettel” megtölteni.

Várjuk mindazok jelentkezését, akiknek bármilyen 
tárgyi emléke (fotó, szerszám stb.),  

vagy története van a régmúlt mesterembereiről. 
Különösen a kovács, bognár, pék, boltos, borbély, 
borász, szódás érdekel bennünket, de amennyiben 
megfelelő kiállítási anyagot tudunk összegyűjteni, 

más mesterségeket és a hozzájuk kapcsolódó 
történeteket is be tudjuk mutatni.

Segítsen nekünk abban, hogy a tápiószőlősi 
mesterembereket ország-világ megismerhesse.

Elérhetőségeink: 
bagolyvarbirtok@gmail.com

2769 Tápiószőlős, Ceglédi úti tanyák 3.
Tel.: 06 30 688 0701
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• Pikács Diána 11. 28.,
• Fetter Viktória 12.30.,
• Dömők Zoltán 12.30.,
• Szűcs Botond 12.31., 

• Mikó Bence 2016. 01.03., 
• Szabó Máté Tamás 01. 11.,
• Demeter Rita Alexandra 02.03.

GRATULÁLUNK, JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

• Zakar Sándor (1936 – 2015)
• Bezzeg Mihály (1931 – 2015)
• Héjja Mihályné /Kenéz Terézia/ (1928 – 2015) 
• Veres Sándor (1941 – 2015)
• Nagy Attila (1966 – 2015)
• Boros Jánosné /Szalontai Erzsébet/ (1932 – 2015)
• Tószegi István (1939 – 2016)
• Badari Jánosné /Csillik Erzsébet/ (1925 – 2016)
• Héjja Mihály (1926 – 2016)

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

Anyakönyvi hírek

ÚJSZÜLÖTTEK

ELHUNYTAK

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik  
id. BEZZEG MIHÁLY 

temetésén részt vettek, a sírjára a 
megemlékezés virágait elhozták, 

gyászunkban osztoztak.

Bezzeg Mihályné és családja

Köszönetnyilvánítás
 Köszönetünket szeretnénk  

kifejezni mindazoknak,  
akik szeretett halottunk,  

id. TÓSZEGI ISTVÁN 
temetésén részt vettek, sírjára a 

megemlékezés virágait,  
koszorúját elhozták.

A gyászoló család

A Polgárőrség helyes telefonszáma: 

06-30/621 -3265

Kérjük támogassa adója 1 %-ával a  
Tápiószőlősért Alapítványt!

Adószámunk:
18700884-1-13

KÖSZÖNJÜK!

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tudatom   Tápiószőlős Tisztelt Lakosságával, 

hogy 2015. évben Fiatal Gazda Pályázatot nyertem, 
melynek keretein belül mezőgazdasági szolgáltatást vég-
zek, mint egyéni vállalkozó.

 Elérhetőségem: 06 20 366 2949
Tisztelettel:   ifj. Hegedűs Sándor

Köszönet! Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetün-
ket Dr. Szoboszlay Árpád háziorvosunknak, az assziszten-
sének, valamint a Gyógyszertár valamennyi dolgozójának, 
amiért minden alkalommal, amikor hozzájuk fordulunk, 
készségesen segítenek, igyekeznek nekünk a legjobb ellátást 
adni. Köszönetünket szeretnénk még kifejezni a Polgár-
mesteri Hivatalban dolgozó Hölgyeknek is, mert ügyes-ba-
jos dolgaink intézésében mindig kedvesek, segítőkészek, 
megértőek és legfőképpen türelmesek velünk.

Köszönettel: Kancsár László és Gayerhoz Mátyásné 

Házhoz szállítást vállalunk alacsony díjakon! 

NYITVA TARTÁS:  
H – P: 8:00 – 16:00-ig , Szo: 8:00 – 12:00-ig

Rendelés felvétel: 06 – 30- 439-7751 
Cím: Tápiószele, Ceglédi u 40. (volt Komjáti Tüzép)

– Tégla, Ytong
– Sóder, vakoló homok
– Cement, oltott mész
– Csemperagasztók, 

fugázók
– Gipszkarton
– Glettelő gipsz, ragasztó 

gipsz
– OSB, Farostlemez
– Polisztirol, üveggyapot, 

kőzetgyapot 

– Zsalukövek, oszlop-
zsalu

– Térburkolat, kerti 
szegély

– Vakolatok, lábazati 
vakolat

– Hőszigetelő rendszer
– Tetőléc, deszka, palló, 

gerenda
– Hullámpala, bitume-

nes hullámlemez

BESSALIS Kft.
Korszerű építőanyagok,  

ingyenes szaktanácsadás, felmérés és árajánlatadás.
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„Csúcstechnológia a lemezmegmunkálásban” 

A FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. az alábbi munkaköröket kínálja:

– élhajlító
– hegesztő
– porfestő
– targoncavezető
– szerszámkésztő
– gépkocsivezető
– gépbeállító lakatos
– betanított munkás
– csomagolás tervező
– pénzügyi munkatárs

Amit kínálunk: 
– akár havi 150.000 Ft-os nettó fizetés,fizikai munkakörök esetén
– hosszú távú stabil munkalehetőség
– szervezett munkába járás biztosítása
– munkavállaló barát béren kívüli juttatási rendszer

Amennyiben a lehetőség felkeltette érdeklődését, kérjük küldje el ön-
életrajzát a megpályázott pozíció megjelölésével. Jelentkezés a Mun-
kaügyi Osztály telefonszámán: 06-53/585-080-as telefon 23-as mel-
lékén, vagy allas@ferzol.hu e-mail címen, vagy levélben az alábbi 
címen: FERZOL Kft. Tápiószőlős, Ceglédi út 15. (munkaügyi osztály). 
További információk: www.ferzol.hu.

TOBORZÓNAPOT TARTUNK: 
2016. február 25-én (csütörtökön) 16:00 órakor
Helyszín: Faluháza, 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos u. 3.

LEGYEN A MUNKATÁRSUNK! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

FIGYELEM! ÁLLÁSLEHETŐSÉG!
Tápiószőlősön a FERZOL Lemezmegmunkáló Kft-nél!

Szeretne egy dinamikusan fejlődő vállalat  
munkatársa lenni?

Szeretne stabil, hosszú távú munkahelyet találni?

Szeretne egy jó csapat tagja lenni?
Szeretné képezni magát?
Szeretne karriert építeni?

Szeretettel várjuk Önt és kedves Családját  

2016. március 26-án (szombaton).
Programok: Sétakocsikázás, gyermekprogramok, parkbemutató

Idei mottónk: „Tápiószőlősi mesterember voltam” 
Kérjük, amennyiben a tápiószőlősi mesteremberekről (pék, kovács, bognár, borbély stb. )  
bármilyen tárgyi emléke, fotója van, amit megosztana velünk, kérjük, hozza magával.

Belépés: ingyenes
Cím: Bagolyvár Birtok, Tápiószőlős, Ceglédi úti tanyák 3.  

(311-es főút 22-es km)
GPS: N 47°16’16” E 19°52’1”

Információ: 06 30 688 0701
Kapunyitás: 10 óra, Kapuzárás: 17 óra

Nyitott kapuk a 
Bagolyvár Birtokon!


