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folyt. a 2. oldalon...

Polgármesteri beszámoló 
Szeretettel köszöntöm a tápiószőlő-
si Lakosokat, Olvasóinkat!

 Az idő nagyon gyorsan halad, is-
mét a nyárról és a vakációról kell gon-
dolkodnunk. Kezdődik a labdarúgó 
Európa Bajnokság, lehet szurkolni a 
Magyar csapatnak. Településünkön 
sem állt meg az élet, zajlanak az ese-
mények. A Polgármesteri Hivatalban 
új számítógépek kerültek beszerzésre, 
új server került szolgálatba, server-
szoba került kialakításra. Valamennyi 
gép rendelkezik engedélyes softver 
licence-cel. Hamarosan befejeződik 
a gépek egységbe rendezése és egy 
nagyvállalkozó jóvoltából új levelező 
rendszerünk is lesz. Új tábla került ki-
helyezésre a Hivatal falára, melyen a 
fogadó órák láthatók a régi görbe és 
öreg tábla helyett.

Tovább folyik az irattár rendbeté-
tele, új szekrény kerül beszerzésre. A 
START munkaprogram keretében fo-
lyamatban vannak az engedélyezteté-
sek sertésól, vágópont, húsfeldolgozó, 
füstölő, hűtő, csomagoló tervezésére, 
megépítésére. Kijavítottuk a telep-
re vezető út durva hibáit. Az újság 

megjelenésekor már megkezdődik 
az Iskola utcában az Önkormányzat 
épületeinek felújítása.(Nyílászárók 
cseréje, hőszigetelés. ) A bevetett föld-
jeink jelenleg köszönhetően a csapa-
dékos időszaknak jó termést ígérnek, 
de termésről csak akkor beszéljünk, 
ha már a kamrában van. A fóliában ja-
vában folyik a termés szüretelése és az 
értékesítés is rendben zajlik. A sertés-
telepre a hálózati víz bevezetése folya-
matban van, valamint megkezdődött 
a kerítés építése. Újabb kismalac falka 
érkezett a sertésól legutolsó rekeszébe 
és megérkeztek az első anyadisznók 
is. Folyamatosan ellátjuk konyhán-
kat friss sertéshússal. Tojótyúkjaink 
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...folyt. az 1. oldalról

folyamatosan termelik a konyhára a friss tojást. Tovább 
folyik meglévő területeink rendbetétele. Sajnos átmeneti 
humán erőforrás hiányában az utak karbantartása, a fű-
kaszálás kissé késik, de pótoljuk a lemaradást. A Határ út 
elején átmeneti megoldásként lejtést adtunk az útnak a víz 
levezetésére. Továbbra is több mint 60 embernek tudunk 
az állam jóvoltából közmunka program keretében munkát 
és bért biztosítani. A sportról részletes beszámolót olvas-
hatnak az olvasók jelen számunkban Nyíri Mihály tollá-
ból. Megtartottuk a Majálist, szerény körülmények között, 
de aki kint volt jól érezte magát. A Föld Napja alkalmából 
április 22-én platánfasor került ültetésre a Sport út egyik 
oldalán. A fákat civil szervezetek, magánemberek és vál-
lalkozók örökbe fogadták! Köszönjük! Május elseje alkal-
mából a Sport út kivilágítása is kialakításra került. Meg-
rendezésre került a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és 
Önkormányzatunk szervezésében a Gyermeknap. Lezaj-
lott az óvodai ballagás és elballagtak az iskola 8. osztályos 
tanulói is. Sok sikert kívánunk Nekik elkövetkezendő éle-

tükhöz! A Trianoni emlékműnél lezajlott a megemléke-
zés június 4-én. Köszönjük a szervezőknek, fellépőknek a 
színvonalas megemlékezést! Remélhetőleg tovább folytat-
juk az emlékmű munkálatait a végleges kialakításig. Ha-
marosan Önkormányzatunk néhány tagja és azok a csalá-
dok, akik sok-sok éve ápolják a jó kapcsolatot, látogatást 
tesznek Búzásbesenyőbe, testvértelepülésünkre Erdélybe. 
A csatorna beruházás jelenleg folyamatban van, zajlanak 
az előírt kijelölések, melyet követően indulnak az egyezte-
tések. Az ÖKOVÍZ szervezésében lezajlottak a szerződés 
és kuka űrtartalom egyeztetések, melyet követően lehe-
tőség nyílt a megfelelő űrtartalmú edény megvásárolá-
sára. Pályázataink beadásra kerültek, (Idősek Gondozási 
Központjának tetőszerkezete, energetikai pályázat ÖNO, 
Könyvtár, Faluház, járda felújítás, kerékpárút-járda, kör-
forgalom, buszátszálló, szemléletformálás, falumúzeum 
kialakítása,) reméljük, siker koronázza erőfeszítéseinket. 

A település rendezési terv kidolgozása is a végéhez érke-
zett, vállalkozóink, lakosaink, és valamennyiünk érdeké-
ben olyan átalakítások történtek, melyek a későbbiekben 
remélhetőleg kamatozni fognak. Folyamatban vannak a 
megnyert pályázatok megvalósításai. A Védőnői szolgálat 
és a Könyvtár nyílászáró cseréi megtörténtek, tovább foly-
nak a munkálatok fűtés, festés, padozat csere, alternatív 
energiaforrások kialakításával. Újabb pályázatok beadásá-
ra állunk készenlétben, mind a Leader keretében, mind a 
Közép-Magyarországi régióban való lemaradást illetően 
is. A konyhára új kisedényzet került beszerzésre. A me-
zőőri szolgálat új tagja Kalacsi Péter lett. Közösen Hüfner 
Alajossal látják el a szolgálatot. Autójuk átmeneti gyengél-
kedés után reméljük szolgálatba áll. Érkeznek az új, 2017-
es Tápiószőlősi Kalendárium cikkei is. Folyamatosan 
megjelentetjük a Tápiószőlősi Híradót, honlapunk folya-
matos kialakítása, frissítése zajlik. Megkezdődött a nyári 
szünet, óvatosan közlekedjünk, hiszen gyermekeink az 
iskola helyett a köztereken, utakon is gyakrabban előfor-
dulnak. Mindenkinek jó nyaralást, jó pihenést kívánunk! 
Akik helyben maradnak és megkezdik a betakarítást, vagy 
éppen folytatják munkájukat, azoknak pedig eredményes 
munkát, sok sikert! 

 EB: Hajrá Magyarok, hajrá Magyarország!
Dr. Szoboszlay Árpád polgármester
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ESEMÉNYÖSSZEFOGLALÓ 
2016. március 31-én rendkívüli 

ülést tartott a Képviselő-testület.
Az első napirendi pont keretén 

belül döntés született arról, hogy a 
KEHOP-5.2.9 kódszámú, - Pályáza-
tos épületenergetikai felhívás a kö-
zép-magyarországi régió települési 
önkormányzatai számára című pá-
lyázati dokumentációhoz szükséges 
előkészítési tevékenység elvégzésével 
az Impulsus Tanácsadó Iroda Kft.-t 
(9400 Sopron, Csengery u. 35.) bízza 
meg a Képviselő-testület.

Ezt követően elfogadásra került a 
nem közművel összegyűjtött háztar-
tási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatás ellátására a 32/2016. 
(III.09.) sz. önk. határozatban fog-
laltak szerint a FERZOL Lemezmeg-
munkáló Kft.-vel (2769 Tápiószőlős, 
Ceglédi út 15.) kötendő Közszolgálta-
tási Szerződés, illetve a nem közmű-
vel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó helyi közszol-
gáltatásról szóló 2/2016. (IV.01.) ön-
kormányzati rendelettel is kijelölésre 
került a FERZOL Kft., mint közszol-
gáltató.

A Képviselő-testület következő 
rendes ülésére 2016. április 13-án 
került sor.

Elsőként elfogadásra került a Ceg-
léd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
2015. évi tevékenységéről szóló éves 
beszámoló jelentés, majd a Pest Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Cegléd Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség feladatainak ellátásához (kü-
lönösen konya-felújításhoz) 60.000.- 
Ft összegű támogatás nyújtásáról 
döntött a Testület.

Ezt követően dr. Anka László PhD 
történész, tudományos munkatárs 
(VERITAS Történetkutató Intézet), 
Tápiószecső Nagyközség Önkor-
mányzatának alpolgármestere kérel-
mében foglaltakat megismerve úgy 
határozott a Képviselő-testület, hogy 
a „Nagykátai Járás falvainak 1956-os 
története“ munkacímű könyv elké-
szítéséhez 60.000.- Ft összegű támo-
gatást nyújt, melyért cserébe 30 db 
könyvre tart igényt.

A 3/2016. (IV.14.)önkormányzati 
rendeletben szabályozta a Képvise-
lő-testület a Polgármesteri Hivatalra 
vonatkozó 2016. évi igazgatási szünet 

nyári és téli időtartamait (2016. július 
18. – július 22.; 2016. augusztus 15. – 
augusztus 19.; 2016. december 22. – 
december 30.).

Jóváhagyta a Testület a 2016. évi 
közbeszerzési tervet, mely egyelőre 
nemleges, mivel a tervezett beszer-
zések értékének nagyságrendje vár-
hatóan nem éri el a 2016. évre irány-
adó közbeszerzési értékhatárokat. 
Amennyiben a tárgyévben bekövet-
kezett változások szükségessé teszik a 
közbeszerzési eljárások lefolytatását, 
a közbeszerzési tervet módosítani kell 
az ilyen igény vagy változás felmerü-
lésekor.

Jóváhagyásra került a PLAN-DUO 
Kft.-vel (6080 Szabadszállás, Bem 
József u. 60.) a VP-6.7.4.1.1-16 jelű 
pályázat műszaki előkészítéséhez 
kapcsolódóan kötött megbízási szer-
ződés, valamint ugyanezen céggel tá-
roló csarnok engedélyezési tervének 
elkészítésére kötött tervezési szerző-
dés.

A 4/2016. (IV.14.) önkormányzati 
rendelettel módosításra került a Helyi 
Építési Szabályzat a Ksp jelű építési 
övezetre (meglévő sportpálya terüle-
te) vonatkozóan.

A Képviselő-testület hozzájárult, 
hogy az Önkormányzat kizáróla-
gos tulajdonát képező, tápiószőlősi 
0262/6. hrsz. alatt nyilvántartott, 2 
ha 186 m2 nagyságú, kivett sporttelep 
megnevezésű, természetben 2769 Tá-
piószőlős, Sport u. 2. szám alatt talál-
ható ingatlanon a Tápiószőlősi Közsé-
gi Sportegyesület (2769 Tápiószőlős, 
Sport u. 2.) a társasági adóról és osz-
talékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény (TAO. tv.) 22/C. §-ában fog-
lalt, a látványcsapatsport támogatásá-
ra szolgáló adókedvezmény igénybe-
vételével építési engedélyhez kötött 
tárgyi eszköz beruházást és felújítást 
végezzen (játékcsarnokot építtessen).

Az Idősek Gondozási Központja 
(2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 77.) 
intézményvezetői beosztásának betöl-
tésére kiírt pályázattal kapcsolatban a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a 
alapján felállítandó szakmai bizott-
ság elnökének Balogné Oláh Johan-
na alpolgármestert, tagjainak Tóthné 
Szombati Erika jegyzőt és Terminkó 
Istvánnét, az Idősek Gondozási Köz-

pontja alkalmazottját választotta meg 
a Testület.

A Képviselő-testület megbízta 
Pintér Gyula külsős alpolgármestert, 
hogy koordinálja a mezőőrség felada-
tainak ellátását a polgárőrséggel és a 
rendőr körzeti megbízottal egyeztet-
ve.

A Ceglédi Toldy Ferenc Kórház 
Gyermekosztálya részére történő in-
kubátor vásárlásához az Országos 
Egyesület A Mosolyért Közhasznú 
Egyesület (1132 Budapest, Visegrádi 
u. 55-61. Fsz. 10.) részére 50.000.- Ft 
összegű adomány nyújtása is elfoga-
dásra került.

Végül jóváhagyta a Testület az Ön-
kormányzat Örökségvédelmi Hatás-
tanulmánnyal kiegészített Település-
fejlesztési Koncepcióját.

A 2016. május 11-én megtartott 
rendes ülésen a rendőrségről szóló 
1994. évi XXXIV. törvény előírása 
szerint a Pest Megyei Rendőr-főkapi-
tányság által jóváhagyott, írásos for-
mában megküldött, Tápiószőlős köz-
ség 2015. évi közbiztonsági, bűnügyi 
helyzetéről szóló értékelő jelentést 
fogadta el a Képviselő-testület.

Az Idősek Gondozási Központjá-
nak intézményvezetői beosztására a 
benyújtott pályázata alapján újabb öt 
éves időtartamra Lőrincz Anna Mári-
át bízta meg a Képviselő-testület.

Egyetértett a Testület a helyi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke 
által beterjesztett kérelemben foglal-
takkal, a gyermeknap szervezéséhez 
100.000.- Ft összegű támogatás nyúj-
tása és 200 fő részére ebéd biztosítása 
megszavazásra került.

Elfogadta a Képviselő-testület a Hí-
rös-Modul Kft. (2700 Cegléd, Múze-
um u. 3.) árajánlatát a körforgalom és 
buszátszálló, valamint a kerékpárút épí-
tési engedélyeztetéséhez kapcsolódóan.

Az 5/2016. (V.12.) önkormányza-
ti rendelettel ismételten módosításra 
került a Helyi Építési Szabályzat, ezen 
esetben az Má jelű általános mezőgaz-
dasági építési övezetre vonatkozóan.

Elfogadásra került a FIRSTEP Kft. 
(2700 Cegléd, Kossuth F. u. 12.) in-
formatikai gépekre, eszközökre adott 
árajánlata.
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IGAZGATÁSI SZÜNET A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Tájékoztatjuk a Tisztelt ügyfeleket, hogy Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

3/2016. (IV.14.)  önkormányzati rendeletével
2016. július 18. (hétfő) napjától 2016. július 22. (péntek) napjáig, valamint  
2016. augusztus 15. (hétfő) napjától 2016. augusztus 19. (péntek) napjáig,  

IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELT EL.
Az igazgatási szünet alatt ÜGYFÉLFOGADÁS NEM LESZ, a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Megértésüket köszönjük.

Dr. Szoboszlay Árpád s.k. polgármester Tóthné Szombati Erika s.k.  jegyző

Parlagfű elleni hatósági tevékenység belterületen
A parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatosan az alábbi-

akról tájékoztatom a lakosságot.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 

2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban Tv.) 17. § (4) be-
kezdése értelmében köteles a földhasználó az adott év 
június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbim-
bójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően 
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamato-
san fenntartani.

A helyszíni ellenőrzés elvégzését belterületen az önkor-
mányzat jegyzője végzi hivatalból, vagy bejelentés alap-
ján. A helyszíni ellenőrzésről az ügyfél előzetes tájékoz-
tatása mellőzhető.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezett-
ségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingat-
lan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel 
fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. 
A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, 
valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költsé-
gei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól 
szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet értelmében a 
közérdekű védekezést belterületen a jegyző rendeli el. 
A közérdekű védekezést elrendelő határozat hirdetmény 
útján is nyilvánosságra hozható.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa 
megbízott vállalkozó végzi.

A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költ-
ségeket az ügyfélnek kell megfizetnie. Az önkormányzat 
jegyzője végzésben állapítja meg az eljárás során felmerült 
költségeket, melyek magukban foglalják:

– a vállalkozó költségét (ha a közérdekű védekezést 
végrehajtotta),

– a vállalkozó okafogyottá vált kiszállási költségét (ha 
az ügyfél elmulasztotta értesíteni a hatóságot, hogy 
maga elvégezte a védekezést és a vállalkozó kiment a 
helyszínre),

– a közérdekű védekezés végrehajtásával kapcsolatban 
felmerült hivatali költségét.

Bírság kiszabására belterület esetében is a növény és 
talajvédelmi feladatkörükben eljáró megyei kormány-
hivatal jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését 
követően az önkormányzat jegyzője az ügyben keletkezett 
iratokat továbbítja az eljárásra jogosult Kormányhivatal-
nak.

A Tv. 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján a növényvé-
delmi bírságot minden esetben ki kell szabni, a hatóság-
nak e tekintetben nincs mérlegelési lehetősége. A növény-
védelmi bírság mértékét az élelmiszerlánc felügyeletével 
összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértéké-
ről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak 
szerint első sorban a parlagfűvel fertőzött terület mérete 
határozza meg.

Amennyiben 3 éven belül több alkalommal sor kerül 
egy földhasználóval szemben parlagfű fertőzöttség miatt 
bírság kiszabására, ez esetben az ismételten kiszabott bír-
ság mértéke már az irányadó bírságtétel másfélszerese.

Külterületen a helyszíni ellenőrzés elvégzésére a já-
rási hivatal földhivatali osztálya jogosult. A helyszíni el-
lenőrzésről az ügyfél előzetes tájékoztatása mellőzhető.

A földhivatal minden év június 30-át követően hiva-
talból – ellenőrzési terv alapján –, vagy bejelentés alapján 
végez helyszíni ellenőrzést a külterületeken. 

Kérem a fentiek tudomásul vételét és a jogszabályok be-
tartását!

Abonyi Aranka

Döntött a Képviselő-testület a KE-
HOP-5.4.1 jelű, az energiatudatos 
gondolkodást és életmódot elősegí-
tő, helyi szereplőket elérő szemlélet-
formálás megvalósítására vonatkozó 
szemléletformálási programok tárgyú 
pályázati felhívással kapcsolatosan, 
megvalósíthatósági tanulmány elké-
szítésére vonatkozóan.

A KEHOP-5.2.9 jelű épületener-
getikai pályázati felhívással kapcso-
latban tervezési, illetve közbeszerzési 

tevékenységek elvégzésére vonatkozó 
ajánlattételi felhívások megküldésére 
született döntés.

Módosításra került az Önkormány-
zat Közbeszerzési Szabályzata is.

2016. május 24-én pályázatok 
(szemléletformálási programok, Vi-
dékfejlesztési Programon belül ener-
getikai korszerűsítésre és falumú-
zeum kialakítására pályázat, Idősek 
Gondozási Központjának fejlesztése, 
önkormányzati feladatellátást szol-

gáló fejlesztések támogatása - járdák 
felújítása) előkészítéséhez, illetve be-
nyújtásához szükséges döntések meg-
hozatala miatt rendkívüli ülést tartott 
a Képviselő-testület.

(Az ülésekről készült jegyzőköny-
veket, illetve az egyes önkormányza-
ti rendeleteket a www.tapioszolos.hu 
honlapon vagy a Községi Könyvtár-
ban olvashatják el.)

Tóthné Szombati Erika  
jegyző 
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Felhívás a parlagfű elleni védekezésre!
A „Parlagfűmentes Magyarországért” nevű program-

ban a járási földhivatali osztályok is részt vesznek az élel-
miszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség 
betartásának a helyszíni ellenőrzése során.

Mindannyiunk számára köztudott, hogy a parlagfű 
pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos allergiás meg-
betegedést válthat ki, ezért a növény irtása;, a földterületek 
fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg 
előírt feladat. A parlagfű-pollenallergia kialakulásának 
megelőzése, a földterületek parlagfű fertőzöttségének 
visszaszorítása, embertársaink egészségének megóvása 
közös feladatunk.

A földhasználó - bejegyzett földhasználó hiányában a 
mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. 
évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezések-
ről és átmeneti szabályokról szóló CCXII. törvény 95. 
§ (11) és 45. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a -ha-
szonélvezeti jog fennállása esetén a haszonélvező, ennek 
hiányában a tulajdonos, állami tulajdon esetén a vagyon-
kezelő vagy a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet- kö-
teles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű 
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt kö-
vetően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folya-
matosan fenntartani.  

A parlagfűvel fertőzött területek felderítését a törvény 
a földhivatalok hatáskörébe utalta. A helyszíni ellenőr-
zést június 30. napja után a földhivatalok mezőgazdász 
munkatársai útvonalterv alapján végzik - légi és űrfelvéte-
lek valamint az előző évi eljárások adataira támaszkodva 
- együttműködve a növényvédelmi hatósággal, az önkor-
mányzatok jegyzőivel, a civil szervezetekkel és a lakosság-
gal.

A helyszíni ellenőrzések során a parlagfűvel fertőzött 
területek bemérése az elsődleges földhivatali feladat. A 
helyszíni vizsgálat során kézi számítógép és műholdas 
helymeghatározó eszköz segítségével a parlagfű folt te-
rülete, koordinátapontok megadásával pontosan lehatá-

rolásra kerül. A társhatóság munkájának megkönnyítése 
érdekében a mezőgazdászok fényképfelvételeket is ké-
szítenek a bemért területről és környezetéről. Az irodai 
munka során a terepen gyűjtött adatok feldolgozása, a 
Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági Hivatal Növény- és 
Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztá-
lya munkájához szükséges információk legyűjtése az in-
gatlan-nyilvántartásból, majd ezt követően 2 napon belül 
valamennyi adat parlagfű-szerveren keresztüti továbbítá-
sa következik a közérdekű védekezés elrendelésére jogo-
sult társhatóság felé.

A Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság áltfil meghozott 
hatósági védekezést elrendelő határozat a fellebbezésre 
való tekintet nélkül azonnal végrehajtható, ezzel is csök-
kentve a levegőbe kerülő pollen mennyiségét.

A szankciók elkerülése, valamint az allergiában „szen-
vedő embertársaink életének megkönnyítése érdekében 
kérem a Tisztelt termőföld Tulajdonost/Haszonélvezőt/
Használót, hogy a parlagfű elleni védekezést elsősorban 
mechanikus (növény földből történő kihúzása, kapálás, 
tárcsázás, kaszálás stb.) vagy vegyszeres (egyéves magról 
kelő kétszikű gyomnövények irtására alkalmas, vagy totá-
lis gyomirtó szerek) irtással végezze/végeztesse el. Ameny-
nyiben a kaszálással történő gyommentesítés mellett dönt, 
felhívom figyelmét, hogy azt a vegetációs időszak során 
minimum havonta egyszer el kell végezni/végeztetni, 
mivel a területen visszamaradt parlagfű szármaradvány 
a számára kedvező időjárásban rendkívül gyorsan oldal-
hajtásokat képes hozni, melyeken rövid időn belül ismét 
megjelennek a virágbimbók. Ne feledjék, hogy a parlagfű 
allergia bármely életkorban és bármilyen egészségi állapot 
mellett kialakulhat, érintheti Önt és családját is.

A parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos kérdéseivel, vala-
mint további tudnivalókért hívja telefonon, vagy keresse 
fel hivatalainkat, ahol munkatársaink készséggel állnak az 
Ön rendelkezésére. Együttműködésüket megköszönve:  

Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal 
Vezetője

Tisztelt Polgármester Asszony / Úr!
Csatoltan megküldöm, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság honlapján található lakosság tájékoztató anyagot, 
melynek tárgya: 

„Méhek és darazsak okozta veszélyek”. 
Kérem, tájékoztatót tegye közzé a rendelkezésre álló csa-

tornákon, annak érdekében, hogy a lakosság széles körben 
kapjon tájékoztatást.
A fenti anyag a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság honlapján található az alábbi linken: 
http://pest.katasztrofavedelem.hu/hirek/3408-mehek-es-da-

razsak-okozta-veszelyek
Cegléd, 2016. június 6.

Tisztelettel: Tóth László tű. alezredes  kirendeltség-vezető 

Tájékoztatás
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 

a Közszolgálati Tisztviselők Napjára való te-
kintettel 2016. június 30-án (csütörtökön) és 
2016. július 1-jén (pénteken) Polgármesteri 
Hivatalunk ZÁRVA TART.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdé-
se a Közszolgálati Tisztviselők Napját mun-
kaszüneti nappá nyilvánította.

Megértésüket köszönjük.

Dr. Szoboszlay Árpád s.k.  
polgármester

Tóthné Szombati Erika s.k.   
jegyző
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Újra van sportélet Tápiószőlősön!
2011 ősze óta Tápiószőlősön nem 

működött a Sport Egyesület. 
 A 2014. évi önkormányzati válasz-

tást követően, rövid időn belül felkeres-
tük a Pest megyei Labdarúgó Szövetség 
Elnökét, hogy milyen módon tudunk 
újra aktív tagjai lenni a megyei labda-
rúgó életnek. Első lépésként a 2011-es 
évről fenn maradt tartozásunkat kellett 
kifizetni. /Az Önkormányzat kifizette a 
korábbi fennálló 261.370,-Ft pénzügyi 
elmaradást. / 

 Újra szerveztük az Egyesület vezető-
ségét. Az új Elnöknek Fejér Kornéliát, 
a vezetőség tagjainak sorába pedig Tó-
szegi Istvánt és Keresztúri Hajnalkát vá-
lasztotta meg az Egyesület. Az ellenőr-
ző, felügyelői feladatokat Dr. Szoboszlay 
Árpád, Pintér Gyula és Nyíri Mihály 
látják el. Az elmaradt adminisztrációs 
hiányokat pótoltuk. Ebben a munkában 
nagy segítségünkre volt Katonáné Ko-
vács Ilona, akinek a könyvelő irodáját 
bíztuk meg a feladatok ellátásával. A 
2015-ös évben elvégzett munkájának 
ellenértékét felajánlotta a Sportegyesü-
let részére támogatásként. 

Köszönjük!
 Az Önkormányzat és a Sport Egye-

sület között együttműködési megálla-
podás született a sport-telep működ-
tetéséről, és a „TAO programban” való 
részvételről. Az Önkormányzat megvá-
sárolta a telep melletti szántót a későbbi 
bővítési tervek megvalósítása céljából. 
Jelenleg folyik az összevonási eljárás. A 
Sport Egyesület 2015 áprilisában beadta 
az MLSZ felé a Sport Fejlesztési Prog-
ramját / SFP /, mellyel párhuzamosan 
elkezdtük az aktív szakmai munkát. 

 2015 tavaszán Egyesületünket be-
neveztük az OTP Bozsik-programba. 
A Tápiószecsői Alközpont csapataival 
szerepeltünk egy csoportban. Szabó 
György vezetésével elkezdte a munkát a 
két legkisebb korosztály, az U-7 és U-9, 
Széchenyi Márton vezetésével pedig az 
U-11-es és az U-13-as korosztály kezdte 
el felkészülését a fesztiválokra és a tor-
nákra. A szakmai munka koordinálásá-
ra és a felnőtt, illetve U-16-os csapatok 
felkészítésére Józsa László UEFA „B” 
minősítéssel rendelkező edzőt kértük 
fel. Ebben az időszakban az Egyesület-
nek még semmilyen anyagi forrás nem 
állt rendelkezésére, ezért Dr. Szobosz-
lay Árpád Polgármester és Pintér Gyula 
Alpolgármester Urak jelentős anyagi 

támogatásából oldottuk meg az edzői 
csapat díjazását. Köszönjük!

 A 2015-2016-os OTP Bozsik-prog-
ram keretében 2015 őszén a ceglédi 
Alközponthoz soroltak minket. U-7-es 
U-9-es korosztály felkészítését ősszel 
Kornyikné Bakos Dalma irányította, 
majd tavasszal Mózes Pál vette át a két 
korosztály felkészítését és vezetését. 
Mindemellett az egyesületünk színei-
ben kapus poszton szereplő játékosa-
inknak is Mózes Pál tart speciális edzést. 
Az U-11-es és U-13-as korosztályt ősz-
től Szabó György edző irányítja. Min-
den OTP Bozsik-program keretében 
szervezett tornán és fesztiválon részt 
vettünk. 2015 őszén a Tápiószőlősi KSE 
is rendezett egy nagy sikerű labdarúgó 
utánpótlás fesztivált, melyen a környe-
ző települések legkisebb labdarúgó pa-
lántái vettek részt, több mint 100 fővel. 

 2016 év elején az U-11-es korosz-
tályunkat beneveztük megyei futsal 
bajnokságba, ahol csapatunk a megye 
legjobb 16 csapata közé került. Gratulá-
lunk nekik a szép eredményekhez.

 Ezúton is szeretnénk megköszönni 
Széchenyi Márton 2015. tavaszi és Kor-
nyikné Bakos Dalma 2015. őszi munká-
ját.  Köszönjük!

 Az U-16-os korosztályunk is bekap-
csolódott a PMLSZ bajnoki rendszeré-
be. A kezdeti súlyos vereségek ellenére 
sem adták fel a fiúk és mostanra szinte 
minden riválisukkal szoros mérkőzése-
ket vívnak. A kitartásuk és lelkesedésük 
példa értékű.  Köszönjük!

 A legnehezebb feladat a felnőtt 
csapat újra indítása volt. Az aktívan 
„idegenben” szereplő volt tápiószőlősi 
focisták nem akarták a biztost a bizony-
talanra váltani, az évek óta nem játszó, 
csapat nélküli labdarúgók közül pedig 
nagyon kevesen kezdték újra az edzé-
seket. 23 fő felnőtt és 5 fő ifjúsági korú 
játékos szerepelt hosszabb, rövidebb 
ideig a csapatban. Ősszel még több volt 
az „idegen” a csapatban. Tavaszra si-
került haza hívnunk pár meghatározó 
tápiószőlősi játékost, így jelenleg már a 
hazaiak /10 fő/ vannak többségben a 14 
fő felnőtt és 4 fő ifjúsági korú keretben. 
A csapat szereplése közepesre sikerült, 
voltak igen sikeres mérkőzések is, de 
becsúszott egy-két nagyon gyenge mér-
kőzés is. A hazai mérkőzések rendezé-
sének biztosításában állandó szerepet 
vállal a településünkön sikeresen mű-

ködő Polgárőrség csapata. Köszönjük!
 A Sport Fejlesztési Programunkat 

(SFP) az MLSZ támogatásra méltó-
nak találta, így a 2015-2016-os idényre 
26.710.985.-Ft értékű programot fo-
gadtak el. A Sport Egyesület támogatói 
szerződést kötött a FERZOL Kft-vel, 
mely a kiegészítő sportfejlesztési támo-
gatással együtt 21.590.665.-Ft-ot utalt át 
Egyesület számlájára.

Köszönjük!
 A SFP önrészét az önkormányzati 

hozzájárulásból, magán támogatások-
ból, tagdíjakból és jegy bevételekből 
biztosítjuk. Köszönjük!

 Az utánpótlás nevelés keretén belül 
fedezni tudjuk az edzői megbízási díjak 
kifizetését, valamint az utazási költ-
ségeket. Új szereléseket, melegítőket, 
labdákat, mobil kapukat tudtunk vásá-
rolni. Ebből az összegből lett lecserélve 
a sport épület beázó, megrongálódott 
tető héjazata, és a terasz borítása, és 
megoldódik majd a csapadék víz elve-
zetése is. A labdarúgó pályára automata 
öntözőberendezést telepítettünk. Ké-
szül a 250 fős lelátó, valamint megvaló-
sul a pályát körbe vevő korlát magasítá-
sa, és új kispadok kerülnek kialakításra. 
Vásároltunk egy új fűnyíró traktort, és 
orvosi táskát is. 

 A sportépület emeleti szintjén Földi 
Dávid anyagi befektetésének köszönhe-
tően és az Ő szakmai irányításával 2015. 
évi Falunapon nyílt meg a GYM Center 
elnevezésű kondicionáló terem. A láto-
gatottsága egyre nagyobb. A környező 
településekről is egyre többen érkeznek, 
hogy a Viking Testépítő és Erőemelő 
Sportegyesület tagjaiként kihasználják 
a lehetőségeket. Testületi döntés értel-
mében az Önkormányzat másfél évig 
ingyenesen biztosítja a helyiséget és a 
nyitva tartáshoz szükséges felügyeletet 
az Egyesület számára. Köszönjük!

 A sportépület alsó szintjén a Spor-
tegyesület elkezdte működtetni a Sport 
Büfét. A labdarúgó EB alatt és az Olim-
pia alatt az egyesület lehetőséget biz-
tosít a mérkőzések, versenyek közösen 
történő kulturált nézésére és szurkolás-
ra. Várunk minden sportbarátot!

 A Tápiószőlősi KSE. és a Tápiószőlős, 
Újszilvás Református Általános Iskola 
szoros együttműködésének köszön-
hetően az iskola pályázaton nyert 5 db 
új asztalitenisz asztalt, adogató gépet, 
ütőket, labdákat. A 2016-2017-es tanév 
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kezdetével megkezdődik az alsó tago-
zatos tanulóknak a tanrendbe épített 
asztalitenisz oktatása és egyesületünk 
megkezdi az asztalitenisz szakosztály 
működését. Az asztalitenisz foglakozá-
sokat a Faluházban fogjuk tartani.

 Gyermekeink, valamint az egyesület 
tagjainak és vezetőségének nagy örömére 
Önkormányzatunk a Sport útra közvilá-
gítást helyezett és üzemelt be. A világító 
testeket Pintér Gyula Alpolgármester vá-
sárolta meg. Az út mellé platán fák lettek 
telepítve, mely telepítés során civil szer-
vezetek, vállalkozók és magán személyek 
fogadták örökbe az ültetett fákat. 

Köszönjük!
 Önkormányzati pályázat eredmé-

nyeként még az idei évben az MLSZ egy 
20 x 40 méteres megvilágított műfüves 
pályát fog építeni a meglévő élőfüves 

pálya és a Sport út közötti területre. 
Nagy izgalommal várjuk a használatba 
vételt.
Sportegyesületünk tervei a kö-
zel jövőben: 

 Tovább szeretnénk növelni a labda-
rúgásban részt vevő gyermekek számát. 
Kiemelt feladatként kezeljük a leány 
labdarúgás népszerűsítést. El szeret-
nénk érni, hogy a felnőtt labdarúgó csa-
patban döntő részben „hazai” játékosok 
játszanak. Jelenleg 74 fő utánpótlás 
korú igazolt labdarúgója van egyesü-
letünknek. A 2016-2017-es szezonban 
elindítjuk a bajnokságban az U-14-es 
korosztályt is és a Futsal tornákon több 
korosztályt szeretnénk indítani. Be-
adtuk a 2016-2017-es Sport Fejlesztési 
Programot, melyben egy 27,5 x 45 mé-

teres csarnok építését pályáztuk meg, 
amit három év alatt szeretnénk megva-
lósítani. A mérkőzések lebonyolítására 
alkalmas jelenlegi pálya terhelésének 
csökkentésére szeretnénk egy edző pá-
lyát kialakítani, hogy az edzéseket és 
mérkőzéseket is megfelelő körülmé-
nyek között lehessen lebonyolítani.

 Végezetül, de nem utolsó sorban 
köszönjük a szülőknek, gyerekeknek, 
hogy újra élettel töltötték meg a sport-
telepet. Köszönjük a sok támogató 
sportbarátnak az önzetlen segítséget 
a pálya karbantartásában, a rendezvé-
nyek lebonyolításában és egyéb szük-
séges tevékenységben való részvétel-
ben.
HAJRÁ SZŐLŐS!

Nyíri Mihály

Idén március 7. és 11. között 
ismét megrendezésre került ha-
zánkban a Pénz7 programsoro-
zat, amelynek iskolánk először 
volt részese. 

A minden évben közel har-
minc ország részvételével megvalósuló kezdeményezés leg-
főbb célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet a pénzügyek tu-
datos kezelésére. Mindezt úgy, hogy a hétköznapi életben is 
hasznosítható, gyakorlatias pénzügyi-gazdasági ismereteket 
adjon át az iskolás korosztálynak, s ezáltal hozzájáruljon a 
fiatalabb generációk pénzügyi tudatosságának fejlődéséhez.

2016-ban 788 iskola, 1435 pedagógus és 250 pénzügyi ön-
kéntes juttatta el a Pénz7 pénzügyi ismereteit a programba 
kapcsolódó 102 ezer diáknak.

Helyileg is „végigjátszottuk” három 45 perces óra kereté-
ben a projektet. 5-8. évfolyamon, minden osztály minden 
tanulójának lehetősége volt játszani, és minden aktív tanuló 
munkáját egy matematika 5-ös osztályzattal jutalmazta a sza-
kos kolléga.

 A Pénziránytű Alapítványt a Magyar Bankszövetség, a 
Magyar Nemzeti Bank és a Diákhitel Központ hívta élet-
re 2008-ban, a pénzügyi kultúra fejlesztésére. A PontVelem 
Okos Program a tudatos diákok és iskolák programja.  A 
BankVelem programban a munkaalapú társadalmi modell-
nek megfelelően játékos környezetben arra tanít, hogy az 

elvégzett munkával (szelektív 
gyűjtés) megkeresett jövedel-
met (pontok) nem feltétlenül 
kell azonnal elkölteni, hanem 
érdemes vele gazdálkodni, ta-
karékoskodni, sőt akár nemes célokra fel is lehet ajánlani. A 
BankVelem programban az alapvető pénzügyi, banki isme-
reteket játékos formában, de valós környezetben sajátíthatják 
el a tanulók.

Ebben a tanévben másodjára vettek részt iskolánk tanulói 
ezen az online versenyen. A következő téma volt a vezérfonala: 
70 éves a forint! Ennek alkalmából az első és második online 
forduló során is leginkább történelmi kérdések voltak a kvíz-
ben, amelyek gazdasági-, pénzügyi- és életmódbeli témához 
kapcsolódtak és nem hasonlítottak a korábbi évek kérdéseihez. 
A verseny ideje kötött volt. Tanítási időben, két hetes eltéréssel 
2016.04.06-án és 04.20-án, az informatika teremben közel 65 
tanuló foglalta el a helyét, és várta izgatottan a verseny kezde-
tét. A második forduló után az első 100 helyen végzett csapat 
társasjátékot nyert (személyenként valamint osztályonként is). 
Iskolánk 22 csapatot toborzott, majd 4 csapat büszkélkedhetett 
a nyereményekkel.

Bízunk abban, hogy a diákok e két program során szelle-
mükben gazdagodtak! Gratulálunk a gyerekek szerepléséhez.

Felsős munkaközösség
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Családi gyermeknap
Iskolánkban első alkalommal ke-

rült megrendezésre a Családi gyer-
meknap, melyre a Szülőket, az Óvo-
dásokat is nagy szeretettel vártuk.
A nap során több lehetőség közül 
választhattak a jelenlévők:
– Játékos akadályverseny, 
– KRESZ vetélkedő elméletben/gya-

korlatban, 
– kézműves foglalkozás, 
– sport játékok, 
– arcfestés,
– lovaskocsikázás, 

– tűzoltó és kutyás rendőr bemutató.
Úgy tapasztaltuk, mindenki talált 

a maga számára megfelelő elfoglalt-
ságot. Nagy örömmel láttuk, hogy a 
megjelent szülők is vidáman vettek 
részt az egyes programokon. Ki a gye-
rekek csapatát erősítette, ki pedig a 

pedagógusoknak volt segítségére.
A nap tanulsága, a kezdeményezés 

elértre célját, diákok-szülők-tanárok 
szoros együttműködése egy önfeledt, 
vidám napot eredményezett. 

Köszönet érte mindenkinek!
Köszönetünket fejezzük ki továb-

bá Tápiószőlős Önkormányzatának!

E tanév során is segítették céljaink 
megvalósítását az alábbi programo-
kat illetően:
– a Laurus Művészeti Iskola tanulói-

nak anyagi és tárgyi támogatása
– valamennyi diákunknak a tápió-

szelei Blaskovich János Múzeumba 
történő ingyenes látogatása bizto-
sítása
Örömmel fogadtuk a pedagógus 

napi megemlékezésüket is! 

Tanév vége a művészeti iskolában
Iskolánk tanulói a Laurus Művé-

szeti Iskola keretein belül tanulhatnak 
hangszerjátékot, nép és társastáncot.

A tanév végi vizsgák, beszámolók, 
bemutatók eredményesen, színvona-
las lezajlottak. A hangszeres növen-
dékeink száma 36 fő. Fekete Melinda 
tanárnő 10 diákot tanított furulyán 
játszani. Megyeri Attila tanár úr fuvo-
la, klarinét és furulya játékra tanított 
9 diákot. Nagykovácsiné Molnár Me-
linda 6 diákot, Ábrahám Tünde 7 ta-
nulót vezetett a zongorajáték tanulá-

sának útján. Forintos Sándor igazgató 
úr a rézfúvós hangszerek játéktechni-
káját oktatta 4 tanulónak. Bacskai Ba-
lázs, a 2. – 3. – 4. évfolyam tanulóinak 
tanította a népi tánc alapjait.  Jándi 
István a 7. évfolyamosoknak tanított 
társastáncot.

Tanulóink szerepeltek iskolai, köz-
ségi rendezvényeken, valamint az 
Idősek Otthonában több alkalommal.

A következő tanévben is várjuk 
azon tanulókat, akik mélyíteni sze-
retnék hangszeres tudásukat, mu-

zsikálni szeretnének. A tápiószőlősi 
önkormányzat további támogatásá-
ban bízva, remélhetőleg a következő 
tanévben is ingyenes lesz a táncok-
tatás. Az érdeklődő tanulók számára 
szeretnénk biztosítani felső tagozaton 
is a néptánc tanulását.

E tanévben ünnepelte a Laurus 
Művészeti Iskola alapításának 20. év-
fordulóját. Ez alkalomból gálaműsort 
szerveztünk az iskola székhelyén, 
Szolnokon. E rendezvényen, a többi 
telephely növendékei mellett, 16 tá-
piószőlősi diák is bemutatta tánc és 
hangszertudását. Büszkék lehettünk 
rájuk!
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Akikre büszkék vagyunk…
A 2015-2016-os tanévben elért kitű-

nő és jeles tanulmányi eredményükért 
a következő tanulók részesültek dicsérő 
oklevélben:
Az 1. osztályból kitűnő tanulmányi 
eredményéért és példamutató magatar-
tásáért:

Dabis Dorka
Mészáros Dóra
Mikus Alina
Szó Zsanett

Jeles tanulmányi munkájáért és példás 
magaviseletéért:

Bujáki Lujza
Hugyi Zalán
Lázár Lara
Varró László

A 2. osztályból kitűnő tanulmányi 
eredményéért és példamutató magatar-
tásáért:

Abonyi Norina
Benedek Kamilla Virág
Gál Fanni
Kamasz Mária Panka
Kelecz Laura Brigitta
Kenéz Lilla
Nagy Máté
Török Zsombor

Jeles tanulmányi munkájáért és példás 
magaviseletéért:

Gyikó Bence
Molnár Erzsébet Borbála
Nagy Brigitta
Végh Vanessza Anna

A 3. a osztályból kitűnő tanulmányi 
eredményéért és példamutató magatar-
tásáért:

Gulyás Dóra
Nagy Abigél
Szenczi Szabolcs 

Jeles tanulmányi munkájáért és példás 
magaviseletéért:

Jancsovics Sára Andrea
Csizmár Kevend
Földi Gergő

A 3. b. osztályból kitűnő tanulmányi 
eredményéért és példamutató magatar-
tásáért:

Nagy Gábor
Kishalmi Sára
Kishalmi László
Józsa Luca

Jeles tanulmányi munkájáért és példás 
magaviseletéért:

Fehér Benedek
Benkő Brigitta

A 4.a osztályból kitűnő tanulmányi 
eredményéért és példamutató magatar-
tásáért:

Mózes Bence
Marton Emese

Jeles tanulmányi munkájáért és példás 
magaviseletéért:

Sebők Emma
Kukléta Patrik
Kovacs Timea Bianka

A 4. b osztályból kitűnő tanulmányi 
eredményéért és példamutató magatar-
tásáért:

Hajnal-Pap Viktor
Ballon Márk Adrian

Az 5. osztályból jeles tanulmányi mun-
kájáért:

Ballon Tibor Dominik
Jenei Emília
Hegedűs Kevin József

A 6. a osztályból kitűnő tanulmányi 
eredményéért és példamutató magatar-
tásáért:

Nagy Johanna
Tokaji Nóra

Jeles tanulmányi munkájáért és példás 
magaviseletéért:

Ujszászi Petra
Pap Virág

A 6. b osztályból kitűnő tanulmányi 
eredményéért és példamutató magatar-
tásáért:

Mózes Dorina
Tóth Milán

A 7. osztályból kitűnő tanulmányi 
eredményéért és példamutató magatar-
tásáért:

Kovacs Robert Adrian
Gál Laura Ada

Jeles tanulmányi munkájáért és példás 
magaviseletéért:

Gál Máté
Suta Vilmos István
Szabó Krisztián

A 8. osztályból kitűnő tanulmányi 
eredményéért és példamutató magatar-
tásáért:

Kovacs Annamaria
Jeles tanulmányi munkájáért és példás 
magaviseletéért:

Frauenhoffer Lenke
Homok Mercédesz
Nagy Gergő
Nagy Katalin
Pap Gergely András

Az alsó tagozaton a legjobb teljesít-
ménnyel szereplő tanulók körzeti, me-
gyei és országos versenyeken nyújtott 
eredményei
Béres Ferenc Országos Református 
Énekverseny
Gulyás Dóra 3.a/ osztály:  

Arany minősítés

„Böngész” Országos levelezőverseny
– Marton Emese Zsuzsanna 4.a: Olvasás 

és Környezetismeret tantárgy 5. helye-
zés

– Fehér Benedek 3.b: Nyelvtan: 3. helye-
zés, Olvasás: 6. helyezés, Környezetis-
meret: 12. helyezés

– Kis Erik – Nagy Klaudia 3.b: Olvasás 
11. helyezés

– Kishalmi László – Pap Balázs 3. b:12. 
helyezés

Rigó Énekeljen! Országos levelezőver-
seny döntőjében vettek részt:

2. o: Abonyi Norina
 Benedek Kamilla 
 Borsik Levente
 Kelecz Laura
3.b: Józsa Luca
 Kis Erik
 Szőllősi – Tóth Zsanett
 Benkő Brigitta
4. a:  Bujáki Attila
 Kukléta Patrik
 Mózes Bence
 Sebők Emma

„Ne szóljon Igéd hiába!’ Országos Bib-
lia Történetmondó Verseny
Abonyi Norina 2.o:15 helyezés

Kishalmi László 3.b: 17. helyezés

Országos Verseny Református Iskolák 
között
– Marton Emese, Kishalmi Sára, Szabó 

Adél Dominika: Kézműves területen 3. 
helyezés

– Kishalmi László 3.b: Meseíró terüle-
ten: 2. helyezés

FOX Nemzetközi Angol verseny
Alföldi Benjámin 4.a (93%)
Hajnal Pap Viktor 4.b: (87%)

Tudásbajnokság Megyei döntő
– Marton Emese 4.a Környezetismeret 

tantárgy 13. helyezés

Tudásbajnokság Országos Levelező 
verseny: 

Arany fokozat
– Lugosi Kevin 3.b: matematika+anya-

nyelv+szövegértés, 
– Józsa Luca 3.b: matematika, 
– Kishalmi László 3.b: matematika, 
– Kishalmi Sára 3b: matematika. 
– Kristály Kinga 4.b: szövegértés

„Tiszta víz „Természetismeret tanul-
mányi verseny területi döntő:
III. helyezés
 Bodor Tamás
 Frauenhoffer Lenke
 Kristály Kinga
 Marticsek Jázmin
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A Polgárőrség telefonszáma: 

06-30/621 -3265

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük rokonainknak, barátainknak, közeli és 

távoli ismerőseinknek, hogy ANYUKÁNKAT
Juhász Sándorné Hajdú Ilonát  

utolsó útjára elkísérték, szeretetüket  
és tiszteletüket megjelenésükkel és virágcsokraikkal 

kifejezve együtt voltak velünk.
Gyöngyi, Erzsi, Kató és családtagjaik

A Kulturális Bizottság ezúton szeretné megköszönni 
az Önkormányzat alkalmazásában dolgozó közfog-

lalkoztatott munkatársak, valamint falugondnokunk, 
Gál Viktor, a Majális előkészületeiben és utómunká-

lataiban végzett munkáját.
Pintér János Kulturális Bizottság elnöke

• Pál Ádám 2016.04.29
• Básty Ádám Levente 2016.05.23
• Mihalovics Dávid 2016.05.29.
• Hörömpő Kristóf János 2016.06.03.

Gratulálunk, jó egészséget kívánuk!

Anyakönyvi hírek

ÚJSZÜLÖTTEK

• Gál Ferencné /Szabó Eszter/ (1936 – 2016)
• Földvári János/ (1938 – 2016)
• Földvári Jánosné /Demeter Mária/ (1940 – 2016) 
• Juhász Sándorné /Hajdú Ilona (1936-2016)
• Szabó Béla Gyula (1957 – 2016)
• Bezzeg Istvánné /Donkó Mária (1937-2016)
• Czerovszki Józsefné /Szombati Mária (1939 – 2016)
• Ábrán András (1942 – 2016)
• Kovács Józsefné /Szabó Margit (1922 – 2016) 

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

ELHUNYTAK

A Felső tagozatos tanulók körzeti, 
megyei és országos versenyeken 
nyújtott eredményei 
Béres Ferenc Országos Református 
Énekverseny
Nagy Johanna 6.a: Arany fokozat
Nagy Katalin 8.o: Ezüst fokozat
Országos Hon és Népismeret tanul-
mányi verseny:
– Falusi Tamás, Pap Virág, Ujszászi 

Petra, Vonnák Máté 6. a: Országos I. 
helyezés

– Kovács Dávid 6.a : Országos VI. 
helyezés

– Berki Márk 6.a: Megyei 16. helyezés
Országos Verseny Református Isko-
lák között
– Mózes Dorina 6.b: Szépíró verseny, 

II. helyezés
„Időutazó” Országos Történelem 
Verseny
– Gál Máté – Suta Vilmos 7. o:  

V. helyezés
– Bezzeg Levente – Hegedűs Kevin – 

Tóth Balázs: XVI. helyezés
Kálti Márk Országos Történelem 
Verseny:
Suta Vilmos 7. o: VIII. helyezés
Pap Gergely 8. o: IX. helyezés
Hegedűs Kevin 5. o: X. helyezés
Tudásbajnokság Megyei döntő
– Kovács Róbert 7.o : Matematika:  

6. helyezés
– Suta Vilmos 7.o: Biológia 12. helyezés
– Hegedűs Kevin: 5.o: Magyar Iroda-

lom 13. helyezés

Tudásbajnokság Országos Levelező 
verseny: 
Arany fokozat:
 Oláh Viktor 5.o: matematika, 
 Kovacs Robert 7.o: matematika,
Megyei Néprajz Verseny
Gonda Márta 8. o.: I. helyezés
Gál Laura 7. o: I. helyezés
II. Helyezés
 Mózes Dorina
 Rózsa Kitti
 Tóth Milán
IV. helyezés
 Bedő Dorina
 Hegedűs Kevin
VII. helyezés
 Nagy Johanna
 Kovács Izabella
 Tokaji Nóra
„Tiszta víz „Természetismeret tanul-
mányi verseny 
Területi döntő:

 Bedő Dorina, 5. o
 Lázók Bianka, 5. o.
 Katona Adrienn 5. o.
 Trembiczky Klaudia 5. o.
Elsősegélynyújtó Területi Verseny: 
5. helyezés
 Olcsák Viktória 6. b
 Pap Virág 6. a
 Pap Liliána 6. b
 Rózsa Kitti 6. b
 Ujszászi Petra 6. a
FOX Nemzetközi Angol Verseny

Kovács Róbert 7. o: 87%
Jenei Gabriella 7. o: 82%

Iskolánk tanulóinak sport teljesítmé-
nyéről az újság hasábjain folyamato-
san beszámoltunk. A tanév legered-
ményesebb tanulói:
Mózes Dorina 6.b: kézilabda sportág
Várszegi Vivien 7.o: Birkózás
Kovács Dávid 6.a: Birkózás
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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
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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

„Semmi nem vész el a világmindenségben, csupán helyet változtat.
A lelkek, miként a csillagok, nem tudnak lehullani soha.” 

(Seneca)

Megrendülve vettük hírül, hogy Tanítónk, Kollégánk, Marika néni, eltávozott a földi világból. 
Hiteles emberként élte életét. Gyermekszeretet, emberség, a családja iránt érzett felelősség, kötelességtudat 

jellemezte Őt. Élete példa volt mindannyiunk számára.
Kézér Jánosné, született Steczina Mária, 1953. július 1-jén kezdte meg pedagógusi munkáját, a szülői ház-

tól távol, hiszen egy Győr melletti kis faluból Tarjánpusztáról helyezték az Alföldre dolgozni. Itt rögtön a 
„mély vízbe dobták”, az első osztályosok nevelése mellett a nyolcadikosoknak tanított éneket.

Az első perctől kezdve töretlen hittel, kitartással nevelte, oktatta az olvasás, a betűvetés rejtelmeire a  
tápiószőlősi gyermekeket nyugdíjba vonulásáig, 1992 júniusáig. Egészsége és fantasztikus munkabírása le-
hetővé tette, hogy a nyugdíj mellett is aktív részese legyen az iskola életének. 52 év aktív munka után, 2003 
júliusában fejezte be véglegesen nevelői szolgálatát.

Mindig arra törekedett, hogy a keze alatt cseperedett gyermekek tisztességes, dolgos felnőttekké váljanak. 
Szinte minden tápiószőlősi családnak van olyan tagja, aki tőle kapott útravalóul életre szóló igazságokat.

Jól érezte magát a falu közösségében. Oly annyira, hogy itt találta meg személyes boldogságát, itt ismerke-
dett meg férjével, s alapítottak családot. Két gyermekükkel szeretetben, példaértékűen éltek.

Életvidáman töltötte nyugdíjas éveit. Nagy örömet okozott számára, ha a tanítványok osztálytalálkozóra 
hívták őt. Szívesen vállalta a pályafutásáról szóló megemlékezés megírását a Tápiószőlősi Kalendáriumba. 
Saját szavait idézve - „tősgyökeres őslakónak”számított a faluban. 

Rövid, súlyos betegség vetett véget szép életútjának.

Fájdalommal búcsúzik Marika nénitől a Tápiószőlősi Általános Iskola minden dolgozója!

„A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt életedben, hanem, hogy mennyi élet volt éveidben!” 
(Abraham Lincoln)

Búcsúzunk…


