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Szeretettel és tisztelettel köszön-
töm a kedves olvasókat. Itt van az 
ősz, közeleg az év vége és ismételten 
el kell számolnunk egy évvel. Sike-
resen lezajlott a XX. Amatőr Fogat-
hajtó verseny. Ezúton is szeretném 
megköszönni Nemes Sándornak és 
családjának, hogy húsz éven át kitar-
tással, nagy-nagy szeretettel és erőbe-
dobással meg tudta tartani ezt a ren-
dezvényt településünkön. Második 
alkalommal, de annál hatékonyabban 
vettünk részt a II. TÁPIÓFESZT-en 
Nagykátán. Büszkén mondhatjuk, 
hogy Tápiószőlős nagyon szépen 
helyt állt. Köszönöm Mészáros Melá-
niának, hogy a Tápió szépe verse-
nyen képviselte településünket. Ezt 
követően a II. Közfoglalkoztatási 
Kiállításon voltunk jelen Budapesten 
első alkalommal, a kiállítók és a kö-
zönség megelégedésére Tápiószőlős 
ismét kitett magáért. Ezt követően 
megrendezésre került a VI. Tápió-
szőlősi Falunap, mely úgy gondo-
lom sokak megelégedésére szolgált. 
Pénteken, az első napon felléptek az 
ovisok és az iskolások, majd birkózó 
bemutatót láthattak Lőrincz Viktor 
olimpikonunk jelenlétével, judó be-
mutatót Ungvári Attila segítségével, 
végül asztali tenisz bemutatóban is 
gyönyörködhettünk, valamint Babicz 
Zsolt foggal húzta az Önkormányzat 
16 személyes kisbuszát, majd gyere-
kekkel terhelve szintén sikeresen vég-
rehajtotta feladatát. Az MLSZ Pest 
Megyei Igazgatósága közel 150 gyer-
mek részvételével labdarúgó Grund 
Show-t szervezett a nagy pályára. 
Vendégeink voltak a Vác FC aktív 
játékosai, Nyilas Elek, Keresztúri 
András és Csank János mesteredző. 
A Grund Show szereplői a környező 
települések focista gyerekei voltak. A 
nap kiemelkedő eseménye volt a 20 
x 40 méteres műfüves pálya átadása, 
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melyet az országos pályaépítési program ke-
retén belül az MLSZ és az Önkormányzat kö-
zösen valósított meg. Az MLSZ Pest Megyei 
Igazgatósága, a Magyar Közút és a Tápiószőlő-
si Öregfiúk csapatai egy torna keretében avat-
ták fel a pályát. Zenéltek még a Szőlősi Fiúk is, 
felléptek látványos műsorukkal a Tűzlidércek, 
valamint ismét játszott a Dogs! Szombaton, 
a második napon főzőverseny, szüreti lovas, 
illetve fogatfelvonulás, hagyományőrzők be-
mutatója, mazsorett tánc és népi táncbemu-
tatók voltak. Láthattunk solymász és vadász-
kutyás bemutatót is. Citerázott még Kozma 
György, felléptek a Barátság Nyugdíjas Klub 
énekkarosai, valamint a táncosai is. Táncos 
Apróságaink megcsillogtatták tudásukat a kö-
zönség nagy tetszését kiváltva. Természetesen 
falunk szülöttei, Pásztorka Sándor és Kad-
lott Károly is szórakoztatták a közönséget. A 
Halesz Tánc Egyesület erre a napra gyönyö-
rű új ruhában egy szemet gyönyörködtető új 
táncot adott elő. Fellépett Dombóvári István 
humorista, majd Kaczor Feri a mulatós ki-
rály lépett színpadra és az est várva-várt sztár 
párja, Korda György és Balázs Klári is elkáp-
ráztatta a közönséget. Átadtuk a Pest Megyei 
Rendőrkapitányságnak Tápiószőlős vállalko-
zói, magánszemélyei és Önkormányzata, va-
lamint Újszilvás Önkormányzata és vállalko-
zói által vásárolt új négy kerék meghajtásos, 
105 LE Dácia Duster gépjárművet, a helyi 
KMB-s munkájának segítésére, ezzel is javítva 
a közbiztonságot. Az Idősek Világnapja alkal-
mából elérzékenyülve megköszöntöttük a Tá-
piószőlősön 50-55-, valamint 62 évvel ezelőtt 
összeházasodott házaspárjainkat is. Ezúton is 
kívánunk jó egészséget, hosszú boldog életet 
nekik. Átadásra került egy új 130LE traktor 
is, melyet Önkormányzatunk saját erőből vá-
sárolt a mezőgazdasági munka hatékonyabbá 
tétele, valamint az utak rendbetétele céljából. 
A Sportépület nagytermében Deák Ferenc tá-
piószőlősi, lábbal és szájjal festő festőművész 
kiállításában is gyönyörködhettünk. A Falu-
nap alkalmából megsütésre, majd kiosztásra 
került 300 szelet a Falu tortájából, mely címet 
a Lovasnapon nyerte el Hegedűs Sándor-
né Erika. Köszönjük Neki ! A rendezvények 
után áttérnék a feladatainkra, a folyamatban 
lévő beruházásokra. A Falunapon felavattuk 
a sertéstelepen elkészülő színt, folyamatban 
van a műhely kialakítása majd ezt követően 
kiköltöztetése a telepre. Elkezdődött a követ-
kező sertésól építése, mely, ha az időjárás en-
gedi, hamarosan elkészül, és az állomány bő-
vítésére elnyert pályázatból minél hamarabb 
feltöltésre kerül. Hűtőház építésére nyertünk 
pályázatot, melyet szintén az idei évben kell 
megvalósítanunk. Terveink szerint a konyha 
épületéhez lesz integrálva. Folytatódik az Is-
kola úton a szolgálati lakások felújítása, be-
fejezéshez közeledik a Védőnői Szolgálat új 
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helyének kialakítása, és még az idén 
az Idősek Gondozási Központjában a 
tetőtérben ki lesznek alakítva az előírt 
szükséges helyiségek. A START mun-
kaprogram keretében tovább folyta-
tódik a sertéstelep építése. Ivóvízzel 
lett ellátva a telep, trágyatároló alap-
jai készültek el és folytatódik a telep 
teljes bekerítése. Az elkészült színbe 
hamarosan saját és helyi termelőktől 
megvásárolt termény kerül. Közben 
az állomány bővül, mind saját kony-
hánkra mind pedig eladásra jut elég 
vágóállat. Újabb anyakocák kerültek 
beszerzésre , bővül a mangalica állo-
mány is. Tojótyúkjaink rendületlenül 
termelnek, itt is az állomány bővítése 
lesz esedékes tavasszal. Közben zajla-
nak a munkálatok a földeken, folynak 
az előkészületek szántás, tárcsázás, 
marózás, kitakarítás, helyenként ve-
tés, műtrágyázás , betakarítás stb. A 
Pándi út-Bata út kereszteződésében 
két buszmegálló kerül kialakításra. A 
fóliában megkezdődött néhány fólia 
cseréje, közben még jelenleg is folyik 
a paprika betakarítás és előkészüle-
tek az új évre. Azt kell mondanunk, 
hogy a fóliás csapat kitett magáért, jól 
dolgoztak, élükön Balogné Oláh Jo-
hannával és férjével, Balog Józseffel. 
Természetesen, ha a dicséreteknél tar-
tunk nem szabad megfeledkeznünk 
a sportnál zajló eseményekről sem, 

hiszen csapataink jól szerepelnek a 
bajnokságban, szépen épül, szépül 
sportpályánk is. Köszönjük Nyíri Mi-
hálynak és csapatának az odaadást, 
munkát, szakértelmet. Ezúton szeret-
ném két elköszönt munkatársunknak 
megköszönni azt a sok fáradtságot, 
munkát, odaadást, melyet a tápiósző-
lősi sportért tettek. Köszönjük Fejér 
Kornéliának és Józsa Lászlónak a te-
lepülésen a sportért végzett munká-
jukat. Ha már a köszöneteknél tartok, 
hadd köszönjem meg a szervezőknek 
és dolgozóknak a Lovasnapon, a TÁ-
PIÓFESZT-en, a Közfoglalkoztatási 
Kiállításon, a Falunapon mutatott 
kimagasló munkát, teljesítményt. 
Köszönet Pintér Jánosnak, Nemes 
Sándornak, Gál Viktornak, Keresz-
túri Hajnalkának, Némedi Juditnak, 
Kézérné Borsik Erikának, a községi 
konyha valamennyi dolgozójának, a 
közfoglalkoztatottaknak és még min-
denki másnak a sok-sok segítséget. 
A Polgármesteri Hivatal valamennyi 
dolgozójának is köszönetemet sze-
retném kifejezni, akik nap, mint nap 
segítik a település jobb boldogulását, 
előrehaladását. Ne feledkezzünk meg 
még az idei évben hátralevő és egyre 
sűrűsödő programjainkról sem. Lesz 
Fénygyújtás, Közmeghallgatás, az új 
Kalendárium bemutatója, valamint 
lesznek még évzáró rendezvényeink. 

A Belügyminisztérium és a Kormány-
hivatal jóvoltából településünkre ér-
kezett a szerb Munkaügyi és Szociális 
Minisztérium Államtitkára, valamint 
a szerb Nagykövet, akik megtekin-
tették a településünkön folyó START 
munkaprogramokat, melyért a Bel-
ügyminisztérium köszönetét fejezte 
ki. Október 17-én Pintér János ta-
nyájáról indították a Földalapú támo-
gatások kifizetését, melyen Czerván 
György államtitkár úr, dr. Gyuricza 
Csaba az MVH elnöke és még sokan 
mások részt vettek a Földművelés-
ügyi Minisztériumból. Pályázataink 
folyamatban vannak, a csatornával 
kapcsolatos elvi döntések is lassan a 
végéhez érnek és tavasszal végre meg-
kezdődhet a fizikai kivitelezés. Útja-
ink rendbetétele folyamatosan zajlik, 
reméljük egyre nagyobb intenzitással, 
ahogy a kapacitásunk engedi. Önkor-
mányzatunk 1.000.000 Ft-ot nyert a 
Trianon emlékmű befejezéséhez, el-
készülése a következő évben várható. 
Közben jubiláltunk, második éve pró-
báljuk jó irányba terelni a dolgokat a 
településen, második éve próbáljuk 
betartani, megvalósítani ígéreteinket. 
Köszönjük mindenkinek a segítséget, 
támogatást és az építő kritikákat is. 
Üdvözlettel: 

dr. Szoboszlay Árpád polgármester 

ESEMÉNY ÖSSZEFOGLALÓ
2016. augusztus 10-én soron következő, rendes ülését 

tartotta a Képviselő-testület.
Első napirendi pontban a Kulturális, Ifjúsági és Sport 

Bizottságba választott új külsős tagot a Testület, mivel Fej-
ér Kornélia lemondott ezen tisztségéről. Az új külsős tag 
Tamás János 2769 Tápiószőlős, Deák F. u. 25. szám alatti 
lakos lett, aki megválasztását követően letette az esküt.

Ezt követően az aktuális rendezvényekre, a Lovasnapra 
és az augusztus 20-i ünnepségre vonatkozó pénzügyi keret 
meghatározása következett.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy Önkormány-
zatunk részt vesz a Nemzeti Szabadidős

Egészség Sportpark Programban, kettő darab „D” típu-
sú kültéri sportpark létrehozására nyújtottuk be pályáza-
tunkat. A sportparkok építéséhez önerő biztosítása nem 
szükséges, mivel a parkokhoz futókört nem igényeltünk.

Hozzájárult a Testület a Ceglédi Többcélú Kistérségi 
Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások 
térítési díjainak megállapításáról szóló önkormányzati 
rendelet alkotásához.

Megbízásra került dr. Szoboszlay Árpád polgármester 
úr, hogy településünk ebrendészeti feladatainak ellátására 
ebrendésszel tárgyalást folytasson.

Határozat született arra vonatkozóan is, hogy a mező-
gazdasági startmunka programok hatékonyabb működ-
tetése érdekében hűtőkapacitás bővítésére, beszerzésére 
kiegészítő támogatást igényeljen Önkormányzatunk, mely 
támogatást időközben el is nyertünk.

2016. szeptember 14-i ülésén a Képviselő-testület elfo-
gadta az Idősek Gondozási Központja intézményvezetője, 
Lőrincz Anna beszámolóját, majd a Tápiószőlős-Újszilvás 
Református Általános Iskola és Óvoda igazgatójának, Sze-
gedi Györgynek a 2015/2016-os tanévről szóló beszámo-
lóját.

A 8/2016. (IX.15.) önkormányzati rendeletben megha-
tározásra került az Idősek Gondozási Központjában át-
menetileg elhelyezésre kerülők napi térítési díja bruttó 
3.550.- Ft/nap összegben (hatályos 2016. október 1-től), 
továbbá az intézményben való tartós elhelyezés esetén fi-
zetendő belépési hozzájárulásra vonatkozó részletfizetés 
engedélyezését 2016. szeptember 15-től az intézményve-
zető hatáskörébe utalta a Testület.

Ezt követően döntött a Képviselő-testület arról, hogy az 
Önkormányzat csatlakozik a BURSA HUNGARICA Fel-
sőoktatási Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához.

A Belügyminisztérium ebben az évben is pályázatot 
hirdetett települési önkormányzatok szociális célú tü-
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zelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra, 
melyre a Testület döntése értelmében Tápiószőlős Önkor-
mányzata is benyújtotta kérelmét.

Támogatta a Képviselő-testület a DentoGál Kft. (2173 
Kartal, Bocskay u. 11.) fogászati ügyelet létrehozásával 
kapcsolatos beadványát. Ezen Kft. 2016. június 1-től, mint 
működtető gondoskodik Tápiószele lakosságának fogá-
szati alapellátásáról. A szélesebb körű betegellátás érdeké-
ben szeretnék beindítani a munkaszüneti és ünnepnapo-
kon működő, Országos Egészségbiztosítási Pénztár által 
támogatott ügyeleti ellátást, amelynek feltétele minimum 
20.000 fős körzet létrehozása, így megkeresték Tápiósző-
lős Önkormányzatát is.

A Testület ezt követően határozatot hozott arra vonat-
kozóan, hogy a tápiószőlősi és újszilvási vállalkozók, lako-
sok és a két önkormányzat adományaiból megvásárlásra 
kerül egy új Dacia Duster típusú személygépkocsi, melyet 
az Önkormányzat a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
(továbbiakban: PMRFK) részére ajándékoz a Tápiószőlős 
községben szolgálatot teljesítő körzeti megbízott minden-
napi rendőri tevékenységének, a településen végzett közte-
rületi rendőri járőrszolgálatának segítésére.

A Képviselő-testület határozatában rögzítette, hogy 
amennyiben a felajánlást a PMRFK elfogadja, úgy a gép-
kocsit ajándékozási szerződéssel az Önkormányzat a PM-
RFK tulajdonába adja azzal a kikötéssel, hogy a gépkocsi a 
Ceglédi Rendőrkapitányság, Abonyi Rendőrőrs, tápiósző-
lősi körzeti megbízott használatába kerüljön.

Döntött a Képviselő-testület arról is, hogy Tápiószőlős 
Község Önkormányzata részt vesz a 2016. szeptember 22-
23-án Budapesten, a Vajdahunyad várában megrendezés-
re kerülő II. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon.

Napirenden szerepelt a 2016. szeptember 30-án és ok-
tóber 1-jén tartandó, immár hatodik alkalommal megren-
dezésre kerülő „Tápiószőlősi Falunapok” rendezvénnyel 
kapcsolatos egyeztetés, illetve a rendezvény pénzügyi ke-
retének meghatározása.

A Képviselő-testület határozatot hozott egy új, 97 kW 
(132 lóerő) teljesítményű MTZ traktor megvásárlására 
vonatkozóan.

A Testület következő döntését az ASP-rendszerhez való 
kötelező csatlakozással kapcsolatban hozta. Annak érde-
kében, hogy az Önkormányzat – a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. 
§-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 
257/2016. (VIII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak 
szerint – az önkormányzati ASP rendszerhez történő csat-
lakozási kötelezettségének eleget tehessen, támogatási ké-
relmet nyújtunk be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító 
jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez“ című felhívásra. Az 
igényelt támogatás összege 7.000.000.- Ft.

Döntött a Testület arról is, hogy mivel első körben el-
utasításra került a beadott kérelem, így mivel lehetőség 
van rá, ismételten pályázatot nyújt be a Magyarország bel-
ügyminisztere által meghirdetett, a 2016. évben megva-
lósítható közfoglalkoztatási pilot program kidolgozására 
(sertésvágóhíd megvalósítására). 

Ugyancsak ismételt pályázatot nyújtottunk be a VE-
KOP-5.3.2-15 kódszámú, „Fenntartható Közlekedésfej-
lesztés Pest megyében” tárgyú pályázati felhívásra, Kerék-
párút építése Tápiószőlősön címmel.

A 2016. október 12-i képviselő-testületi ülés első napi-
rendi pontjaként a Tápió Közalapítvány Natúrpark projekt-
jének bemutatása szerepelt. A Tápió Közalapítvány natúr-
park kialakítását tervezi a tápió-vidéki önkormányzatokkal, 
vállalkozókkal, civil szervezetekkel együttműködve. Ez év 
tavaszán végigjárták a helyi önkormányzatok képviselő-tes-
tületeit egy projekt összefoglaló előadással, mely a Tápió-vi-
dék Natúrpark kialakításának lehetőségét és lépéseit mutatja 
be. A felkeresett önkormányzatok (18) eddig valamennyien 
támogatták a projektet. A Közalapítvány előadását követő-
en Tápiószőlős Képviselő-testülete is pozitív döntést hozott, 
csatlakozik a projekthez, tehát elviekben támogatja a Tá-
pió-vidék Natúrpark létrehozásának szándékát és a natúr-
park névhasználati cím adományozásához szükséges meg-
alapozó szakmai háttértanulmány elkészítésével megbízza a 
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítványt.

Ezt követően a Képviselő-testület a 9/2016. (X.13.) ön-
kormányzati rendeletével módosította a községi temető 
fenntartásáról, rendjéről és használatáról szóló 6/1991. 
(IX.2.) önkormányzati rendeletet. A döntés értelmében 
2016. október 13. napjától bevezetésre kerül a sírköves 
vállalkozók által a temetőben lévő közművek és terület 
használatáért fizetendő temető-fenntartási hozzájáru-
lás, melyet új sírkő állítása esetén kell megfizetni, a sza-
bályozás nem vonatkozik a sírok tisztítására.

A hozzájárulás díja:
– munkanapokon, munkaidőn belül (8.00 órától 16.00 

óráig) végzendő tevékenység esetén bruttó 2.500.- Ft/
nap; 

– munkaszüneti napokon, illetve munkanapok eseté-
ben munkaidőn túl végzendő tevékenység végzésénél 
bruttó 5.000.- Ft/nap. 
A díjfizetési kötelezettség minden megkezdett nap 

után fennáll, a vállalkozó csak abban az esetben kezd-
heti el tevékenységét a temetőben, ha a díj Önkormány-
zat részére történő megfizetését a mindenkori temető-
gondnoknak igazolja.

A Képviselő-testület kiegészítette az önkormányzati 
rendelet 10. §-át azzal a rendelkezéssel, hogy amennyi-
ben a síremlék a rendelet 5. §-ában részletezett előírá-
soktól eltérő méretben készül és felszólításra sem kerül 
korrigálásra, az Önkormányzat, mint a temető kezelője 
jogosult a sírkő készítőjének/készíttetőjének költségére 
a síremlék elbontása felől intézkedni.

Következő napirendi pontban a Képviselő-testület dr. Mol-
nár Jenő fogszakorvos kérelmében foglaltakat figyelembe véve 
úgy döntött, hogy a doktor úr súlyosan károsodott egészségi 
állapotára való tekintettel a közte és az Önkormányzat között 
létrejött, fogászati alapellátásra vonatkozóan kötött felada-
tellátási szerződés 2016. december 1. napjával közös meg-
egyezéssel felbontásra kerül. A Képviselő-testület megbízta a 
polgármestert a fogászati alapellátás további biztosítására tör-
ténő egyeztetetések, intézkedések megtételével.

A Képviselő-testület engedélyezte a Központi Konyha 
ebédlőjének és felszerelésének használatát a 2016. no-
vember 12-én, a Szülői Munkaközösség által szervezendő 
jótékonysági bálra, valamint a 2016. december 31-én, a 
HALESZ Tánc Egyesület által megrendezendő szilveszteri 
bálra vonatkozóan is.

Döntéseket hozott a Testület az Önkormányzat által je-
lenleg bérelt fóliasátrakkal kapcsolatban is, egyrészt fóliák 
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cseréjére vonatkozó árajánlat került jóváhagyásra, más-
részt határozat született az ingatlan megvásárlására vonat-
kozó elővásárlási szerződés megkötésére.

A „Határtalanul” című pályázaton eredményesen részt 
vett 22 fő tápiószőlősi tanuló három napos kirándulásánál 
felmerülő tanulói önköltségek fedezésére a Képviselő-tes-
tület 6.000.- Ft/fő támogatást szavazott meg.

A központi orvosi ügyelettel kapcsolatban a Testület el-
fogadta, hogy a 2016. január 1-től 2020. december 31-ig 
terjedő időszakra az orvosi ügyeleti ellátásra a Tápió-vidé-
ki Többcélú Társulás, mint Megbízó és az Inter-Ambulan-
ce Zrt, mint Szolgáltató között tárgyalásos közbeszerzési 
eljárás lefolytatását követően létrejött Megbízási szerződés 
közös megegyezéssel módosításra kerüljön 2016. novem-
ber 1-től kezdődően az alábbiak szerint:

• szakmai tartalom tekintetében a Szolgáltatónak mind-
három ügyeleti helységben biztosítania kell az eddigi 
létszámokon felül 1-1 fő ápolót;
• a Megbízó az OEP finanszírozáson felül lakosonként 

bruttó 15 Ft/fő/hó összeget fizet a szolgáltatónak.
A Képviselő-testület egyúttal az ebben a tárgyban koráb-

ban hozott 100/2016. (VI.23.) sz. önk. határozatát visszavonta.
Az októberi ülésen döntés született még a községi te-

metőbe történő tujavásárlásra vonatkozó pénzügyi keret 
meghatározásáról, 1000 tonna mart aszfalt megrendelésé-
ről, valamint a település híreinek megjelenésére vonatko-
zóan a Panoráma Média Kft-vel (2700 Cegléd, Csalogány 
utca 3.) kötött megbízási szerződés jóváhagyásáról.

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

Tóthné Szombati Erika jegyző

Zártkerti ingatlanok művelés alóli kivonása 2016. december 31-ig!
Mint azt már a 2016. februári lapszámunkban is köz-

zétettük, az Ingatlan-nyilvántartási törvény (Inytv.) 2015. 
májusi kiegészítése lehetővé tette, hogy a zártkertek tulaj-
donosai egyszerűsített eljárásban kezdeményezhessék az 
ingatlan művelés alóli kivonását. 

Felhívom a figyelmet, hogy a zártkerti tulajdonosok 
2016. december végéig élhetnek ezzel a kedvezményes le-
hetőséggel.

A jogszabályi határidőt követően ismét csak az általános 
szabályok alapján történhet meg a művelés alóli kivonás, ami 
lényegesen hosszadalmasabb és költségesebb eljárás, ezért 
minden zártkerti tulajdonosnak javasolható, hogy 2016. 
december 31. előtt adja be a kérelmét a földhivatalba. 

Emlékeztetőül a szükséges információk:
A zártkerti ingatlanok jelenleg a mező- és erdőgazdasá-

gi földek forgalmáról szóló törvény hatálya alá tartoznak, 
akkor is, ha általában hétvégi házak találhatók a telken, 
illetve lakóházként funkcionálnak a zártkerti épületek. 
Ha az egyszerűsített eljárás keretében a földhivatal kivon-
ja 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, hasznosítása. Nem kell a vevőnek regisztrált 
földművesnek lennie és nem kell 6-9 hónapig várni az 
adásvétel bejegyzésére.

Építkezés előtt nincs szükség a terület művelésből tör-
ténő kivonására.

A kérelmet – egy külön erre az eljárásra rendszeresített 
formanyomtatványon – a tulajdonos(társak)nak (vagy a 
meghatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint illetékes 
járási hivatal földhivatali osztályánál kell benyújtania, 
tehát a Tápiószőlősön zártkerti ingatlantulajdonnal ren-
delkezőknek Cegléden. A formanyomtatvány letölthető 
többek között a www.foldhivatal.hu honlapról a Nyom-
tatványok menüpontból: „A zártkerti művelés alól kivont 
területként történő feltüntetés iránti kérelem”.

A kérelem mellé az ingatlan adatainak megváltoztatásá-
hoz egyéb okiratot csatolni nem kell. (Kivéve, ha a tulajdo-
nos helyett meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás 
benyújtása szükséges.) A közös tulajdonban álló zártkerti 
ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez 
csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkoza-

tát, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okirat-
nak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző 
által készített okiratba foglalni, de két tanúnak alá kell írnia.

Kétféle megnevezésre történő átvezetés kérhető, attól 
függően, hogy a kérelem benyújtásakor áll-e épület az in-
gatlanon.
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 
(vázrajz, használatbavételi engedély).

A jogszabály szerint a művelés alól kivett zártkert tulaj-
doni lapja alrészleteket nem tartalmazhat. 

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

Ha csak az ingatlan egy részét kívánják kivonni a mű-
velés alól, a kérelemben meg kell jelölni, hogy a zártkerti 
ingatlannak a megosztása során kialakuló ingatlanok kö-
zül mely ingatlan művelési ága kerüljön a zárkerti művelés 
alól kivett területként feltüntetve, illetve melyiken kell az 
épület rendeltetését is feltüntetni.

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

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irá-
nyuló eljárás tárgyánál fogva díjmentes, ezért az ingat-
lan-nyilvántartási hatóság részére igazgatási szolgálta-
tási díjat nem kell fizetni.

Tóthné Szombati Erika  jegyző



6 TÁPIÓSZŐLŐSI HÍRADÓ 2016. október

BURSA HUNGARICA 2017 PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tápiószőlős Község Önkormányzata az Emberi Erő-

forrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 
2017. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati A és B típusú ösztöndíjpályázatot.

• „A” típusú Ösztöndíjpályázatot 
a felsőoktatási   hallgatók számára a 2016/2017. tanév 
második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatko-
zóan;

•  „B” típusú Ösztöndíjpályázatot 
a felsőoktatási   tanulmányokat kezdeni kívánók (a 
2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló 
középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem ren-
delkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek) számára a 2017/2018. tanév első 
félévétől, 6 egymást követő tanulmányi félévre.

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illeté-
kességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szoci-
ális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogvi-
szony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfo-
kozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mes-
terképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat illeté-
kességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociá-
lis helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a) a 2016/2017. 
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások 
vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatá-
si intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és 
a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény 
keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak 
részt venni.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus 
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a to-
vábbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói re-
gisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/PALY/PalyBelep.aspx
A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően le-

hetséges a pályázati adatok feltöltése a pályázók részére. A 
személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését kö-
vetően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Tápi-
ószőlősi Polgármesteri Hivatalban Szőke Ágnes pályázati 
ügyintézőnél kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat 
csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mel-
lékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban megha-
tározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai 
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az 
önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazol-
ni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek 
részt.
A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz törté-
nő benyújtásának határideje: 2016. november 8.

 Az „A” típusú  pályázati űrlap  
kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallga-
tói jogviszony-igazolás a 2016/2017. tanév első félévé-
ről.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban 
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:
 A pályázati kérelem rövid indoklása, melyben ki kell tér-

ni a szociális rászorultságot megalapozó körülményekre 
(jövedelmi és kiadási viszonyok, tartós betegség, fogya-
tékosság, munkanélküliség, árvaság stb.), és az ezeket 
alátámasztó okiratok (pl. jövedelemigazolás, orvosi iga-
zolás, hivatalos szervek határozata, igazolása stb.).

d) A pályázónak a kérelem benyújtásakor – a személyes 
adatok egyeztetésére – be kell mutatni személyazono-
sító igazolványát és a lakóhelyének igazolását bizonyí-
tó okiratot (lakcímkártya).

 A „B” típusú  pályázati űrlap  
kötelező mellékletei: 

a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban 
élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

b) A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okira-
tok:

 A pályázati kérelem rövid indoklása, melyben ki kell 
térni a szociális rászorultságot megalapozó körülmé-
nyekre (jövedelmi és kiadási viszonyok, tartós beteg-
ség, fogyatékosság, munkanélküliség, árvaság stb.), és 
az ezeket alátámasztó okiratok (pl. jövedelemigazolás, 
orvosi igazolás, hivatalos szervek határozata, igazolása 
stb.).

c) A pályázónak a kérelem benyújtásakor – a személyes 
adatok egyeztetésére – be kell mutatni személyazono-
sító igazolványát és a lakóhelyének igazolását bizonyí-
tó okiratot (lakcímkártya).

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező 
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hi-
ányában a pályázat formai hibásnak minősül. A beér-
kezett pályázatokat a települési önkormányzat bírálja el 
2016. december 8-ig.

A központi pályázati kiírás a http://www.emet.gov.hu/
felhivasok/bursa_hungarica9/ oldalon olvasható.  Az Ön-
kormányzat által meghatározott, kötelezően csatolandó 
mellékletekkel bővített kiírások a www. tapioszolos.hu 
honlapon, illetve a Tápiószőlősi Polgármesteri Hivatalban 
érhetők el.

További információt Szőke Ágnes pályázati ügyintéző-
től kérhetnek az 53/385-001/16. mellék telefonszámon.
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Álomból valóság: futballinduló Pest megyéből
A megyei futballvezetés köreiből származó ötlet alap-

ján, Pataky Attila és Gömöry Zsolt – akik évtizedek óta 
alkotnak maradandót a magyar rockzenében az EDDA 
Művek tagjaiként – zenei munkásságnak köszönhető-
en elkészült a Pest megyei futballinduló, a „Piros-fe-
hér-zöld”. A produkció közel negyven megyei település és 
sportklub összefogásának köszönhetően valósult meg. A 
dalt 2016. október 19-én délben, a nyáron elkészült mo-
dern, minden igényt kielégítő Dabasi Utánpótláscent-
rumban mutatták be a megye labdarúgó-társadalma, 
valamint a sajtó képviselői számára. A dal a Sportszelet 
című, a Pest megyei amatőr és utánpótlás labdarúgással 
foglalkozó hetilap egy vadonatúj EDDA-albumot is ki-
adott, a CD-n a Piros-fehér-zöld mellett a Győzni fogunk! 
(1990), az Állj mellém! (2014), A sirály (1997) és az Örök-
re fennmaradsz (1996) című slágerek újramasterelt verzi-
ója is hallható. Az album október 25-én kerül a boltokba.

Közel négy évvel ezelőtt fogalmazódott meg a gondolat, 
hogy az egyébként is kiemelkedő aktivitást mutató Pest 
megyei labdarúgás népszerűsítését egy közös induló még 
tovább erősíthetné. Az elhatározást a temérdek minden-
napi feladatok miatt csak lassan, de aztán idővel annál biz-
tosabban követték a tettek, mígnem 2016 májusában a fel-
kérés eljutott az EDDA Művek két frontemberéhez, Pataky 
Attilához és Gömöry Zsolthoz, akik örömmel vállalták az 
alkotói munkát.

A projektet közel 40 megyei önkormányzat és fut-
ballklub, Pest Megye Kormányhivatala, Pest Megye Ön-
kormányzata, a Sportszelet című közép-magyarországi 
sportlap és megannyi cég támogatta, így létjogosultsága 
egyértelműen bizonyosságot nyert.

Innentől a szerzőpároson múlt, hogy mikorra készül-
nek el legújabb szerzeményükkel, akiket az egyedi gon-
dolatvilág és a labdarúgó-válogatott sikeres nyári Euró-
pa-bajnoki szereplése kellően inspirált, így augusztusra 
megszületett a dal, mely a „Piros-fehér-zöld – futballin-
duló Pest megyéből” címet kapta. A „keresztelőre”, vagyis 
a hivatalos, sajtótájékoztatóval egybekötött bemutatóra 
október 19-én, szerdán került sor az FC Dabas SE minden 
igényt kielégítő utánpótlásközpontja emeleti konferencia-
termében.

Az esemény megnyitójaként a közel 150 megjelent ven-
dég – akiknek soraiban többek között polgármesterek, 

egyesületi vezetők, illetve a sajtó képviselői ültek – Pin-
tér Tibor színművész, a Nemzeti Lovas Színház igazgatója 
előadásában hallgathatta meg a Himnusz sorait, majd a 
rendezvénynek Pest megye és az ország szívében tökéle-
tes otthont biztosító Dabas város polgármestere, Kőszegi 
Zoltán köszöntötte a megjelenteket. Őt a felszólalók sorá-
ban – az esemény moderátora, Feldman László dabasi ön-
kormányzati képviselő felkérésére – házigazdaként Szlahó 
Csaba, Vecsés város polgármestere, a Magyar Labdarúgó 
Szövetség Pest megyei társadalmi elnöke követte, majd 
Benkő Tamás ötletgazda, a Sportszelet című közép-ma-
gyarországi sportlap társalapítója, dunakeszi önkormány-
zati képviselő, megyei futballigazgató szólt a közönséghez. 
A köztudottan EDDA rajongó, 70-szeres válogatott labda-
rúgó és edző, Nyilasi Tibor beszéde zárta a sort, majd mi-
előtt a színpadra felsorakozó gyerekhad előtt – akik a tá-
mogató egyesületek és a válogatott hivatalos szerelésében 
pompáztak – Pataky Attila és Gömöry Zsolt előadta volna 
a dalt, megosztottak néhány kulisszatitkot futballhoz való 
kötődésükről és a zene megvalósulásáról.

Az ünnepség állófogadással zárult – a dal bemutatását 
követően Pánczél Károly országgyűlési képviselő, az Or-
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Kirándulás a budapesti Állatkertbe
2016. szeptember 19-én a Mozgássérültek Ceglédi Ön-

álló Egyesület által lehetőség nyílt arra, hogy a Ceglédi 
Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat Tápiószőlősi Területi 
Irodája 10 gyermekkel ellátogathasson a budapesti Állat-
kertbe. 

A gyermekek nagy izgalommal készültek az állatkerti 
kirándulásra. Szikrázó napsütésben indultunk egy hosszú 
sétára, mely során a legkülönfélébb állatokkal találkozhat-
tunk. (pl. fókák, pingvinek, vízi madarak, jegesmedvék, 
elefántok, oroszlánok, koala stb…) A gyermekek nagyon 
sok élménnyel tértek haza.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Tápiószőlős 
Község Polgármesterének, Dr. Szoboszlay Árpádnak, 
hogy a gyermekek kirándulását anyagilag támogatta. Va-
lamint a Központi Konyha dolgozóinak, hogy a gyerme-
kek étkezését biztosította.

Köszönjük ezt a szép kirándulást! J 
Ujszászi Andrea

családsegítő

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda  
2016/2017 - tanévkezdés

Az ötödik tanévét kezdő református intézményünk 
immár megszilárdult alapokkal, a régióban megszerzett 
elismertséggel folytatja azt a munkát, amit 2012-ben el-
kezdett. Az idei tanévet megfelelő feltételekkel, fejleszté-
sekkel, innovációval indítjuk, amelyről az alábbiakban 
adok tájékoztatást. 
Infrastrukturális változások 

A tápiószőlősi és újszilvási iskolaépületekben jelentős 
karbantartási és felújítási munkákat végeztünk el, többek 
között:
– Klímaszerelést az iskola-épületek több helyiségében.
– Tápiószőlősön megvalósult a tetőjavítás első üteme.
– Újszilváson a tornaterem nyílászáróinak javítása, va-

lamint a testnevelés szertár kialakítása megtörtént, és 

korszerűbb világítótestek kerültek felhelyezésre az épü-
let több pontján. 

Eszközbeszerzések
A tanév feladatainak ellátásához megfelelőek a feltéte-

lek, az új beszerzések között említhetjük a teljesség igénye 
nélkül a következőket: 
– Sporteszközök – korcsoporthoz, a sportiskolai irányult-

sághoz és feladathoz megfelelően nagy számban.
– Laptopok, projektorok, vetítővásznak, hangszórók – a 

tantermek informatikai fejlesztése érdekében. 
– Irodai eszközök és anyagok, takarító eszközök és szerek 

– a hatékonyabb munkavégzéshez.
– Étkezéssel kapcsolatos eszközök, tárgyi feltételek folya-

matos javítása és fejlesztése.

szággyűlés nemzeti összetartozás bizottsága elnöke mon-
dott pohárköszöntőt –, majd távozáskor minden jelenlévő 
ajándékcsomagot kapott, mely többek között tartalmaz-
ta az újonnan megjelent CD-albumot, rajta a „Piros-fe-
hér-zöld” futballindulóval, melynek remélhetőleg holmi 
megyehatár nem szabhat gátat, országszerte megismerik, 
s minden futballpályán felcsendül majd! A dal lyrics videó 
formájában bárki által megismerhető a YouTube-on (htt-
ps://youtu.be/czvH8YLmXd0), a produkcióról további 
érdekességek találhatók a dal Facebook-oldalán (https://
facebook.com/futballindulo).

Megrendelés és további érdekességek,  
információk a futballindulóról:

990,- Ft-os áron (postai úton való igény esetén + posta-
költség) kapható október 25-től a budapesti és Pest megyei 
RELAY- és INMEDIO-üzletekben, valamint november 

közepétől az AUCHAN- és a TESCO-áruházakban is. A 
CD megrendelhető a futballindulo@gmail.com ímél-cí-
men. Kövesse a dalt annak Facebook-oldalán is: https://
www.facebook.com/futballindulo!

További kérdés esetén állunk  
a sajtó képviselőinek rendelkezésére:

Benkő Tamás ötletgazda, az MLSZ Pest megyei igazgató-
ja (+36 30 774 26 81; benko.tamas@mlsz.hu)
Antalics Ádám, az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság sajtó-
felelőse (+36 30 774 26 87; antalics.adam@mlsz.hu)
A dal meghallgatható: https://youtu.be/czvH8YLmXd0

Tápiószőlős Önkormányzata is támogatta anyagilag a 
dal létrejöttét.

A fotókat készítette:  facebook.com/pmlsz-siposfotó
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– Tervezzük az iskolai udvarok felújítását EU/TÜV szab-
ványos játszótéri elemekkel.

A tanulók/óvodások osztályba/csoportba sorolása
A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járunk el, 

kialakulhatnak azonban nagy létszámú osztályok és cso-
portok, amelyeket csoportbontással és pedagógiai asszisz-
tens alkalmazásával igyekszünk a leghatékonyabb módon 
segíteni.
Szakmai fejlesztések, templomlátogatási rend
– Sportiskolai orientáltságú első osztály indult, s egyúttal 

a gyermekek iskolaotthonos keretek között tanulhatnak 
Újszilváson.

– Tápiószőlősön az 1-3. évfolyamon olyan rendszer ke-
rült bevezetésre, ahol a tanítók és a napközisek átfedés-
ben dolgoznak.

– Kísérleti jelleggel bevezettük a reggeli beszélgetéseket, 
minden tanítási napon (kivétel a hétkezdő áhítat napja) 
7.45 és 8.00 óra között valamennyi évfolyamon reggeli 
beszélgetéssel kezdődik a tanítási nap. Az osztályfőnök 
vagy szaktanár vezetésével egy adott témáról, problé-
máról, tanulókat érintő kérdésekről beszélgetnek. Fél-
évkor a nevelőtestület értékeli ennek hatékonyságát, s 
szükség esetén módosít ezen a gyakorlaton.

– Az iskola tanulói a 2016/2017 tanévtől kezdődően havi 
egy alkalommal kötelesek részt venni a felekezetük 
szerinti istentiszteleteken/miséken, melyről igazolást 
kapnak. A mulasztást az adott havi magatartás jegyben 
érvényesítjük.

Mindezek a nevelés hatékonyságának növelése érdeké-
ben hozott tantestületi határozatok.
Művészeti nevelés és sport

A LAURUS Alapfokú Művészeti Iskola térítésmentesen 
oktat néptáncot.

A hangszeres képzés szintén ezen intézmény keretein 
belül valósul meg. 

Sport vonatkozásában elsősorban a labdarúgás 
Bozsik-programjában érintettek diákjaink, de a birkózás 
és cselgáncs is nagyon népszerű. Lehetőség van kézilab-
da, kosárlabda és asztalitenisz gyakorlására is, de egyéb 
sportokat is szívesen támogatunk, ha megfelelő feltételek 
állnak rendelkezésre. 

A sportiskolai programtól sokat várunk, melyhez a most 
épülő újszilvási tanuszoda óriási lehetőséget fog nyújtani.

Szakkörök, pályaválasztás
Lehetőség nyílik idegennyelv-tanulásra, programozásra 

(LEGO robottal), elsősegélynyújtó ismeretek megszerzé-
sére. (Valós igény esetén más hasznos elfoglaltságra is.)

A pályaorientáció, a pályaválasztás kiemelt feladat. 
Pszichológust is igénybe veszünk, üzemlátogatásokat szer-
vezünk, a tanulókat ilyen jellegű kiállításokra is elvisszük.

Tanulási nehézségek 
Nagyszámú gyermekkel foglalkozunk, főállású és uta-

zó szakemberek is segítik a munkánkat. Sajnos a szakem-
berhiány (logopédus, mozgásterapeuta) nehézséget okoz. 
Fontos a megfelelő szülői hozzáállás, hogy a gyermekek 
időben eljuthassanak a vizsgálatokra. 

Hátrányos helyzetű diákok
Az érintett tanulók segítése, fejlesztése, ellátása fontos 

feladatunk: ingyenes étkezést és tankönyvet, egésznapos 
iskolát biztosítunk számukra. A jó jelzőrendszer, az elkö-
telezett szakemberek sokat segítenek a hátrányok leküz-
désében. A hatóságokkal történő együttműködés fontos 
területe ennek a munkának. 

Magatartási problémák
Nevelési elveink és gyakorlatunk a keresztyén nemze-

ti nevelésre épül. A rendelkezésre álló eszközök és mód-
szerek csak akkor hatékonyak, ha a szülők is támogatják 
azokat. Az iskola törekvéseinek a családi példák lehetnek 
megerősítői, de nehezítői is. 

Összefoglalás
A Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola 

és Óvoda – az említett nehézségek ellenére – mind erköl-
csi, mind szakmai, mind anyagi értelemben sokkal többet 
nyújt a gyermekek számára, mint a környező települések 
iskolái.

A 2012-es döntés az egyházi intézmény létrehozásáról 
jó döntésnek bizonyult. 

Szegedi György 
igazgató

Anyakönyvi hírek

• Gonda Tímea Éva 2016.08.04.

• Szimon Izabella Réka 2016.08.09.

• Hőnig Dávid 2016.10.10.

Gratulálunk,  

jó egészséget kívánuk!

ÚJSZÜLÖTTEK
• Gombos István Pál (1932 – 2016)
• Szántó Károly (1958 – 2016) 
• Homoki Jenő Sándor (1952 – 2016)
• Siska Jánosné /Alföldi Erzsébet/ 

(1940 – 2016)
• Tubicsák Sándorné /Fábián Rozália/ 

(1958 – 2016)
NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

ELHUNYTAK

Kedves tápiószőlősi Lakosok!
Kérjük Önöket, hogy a szaba-

don lévő kutyáikat legyenek szí-
vesek az ingatlanon belül tartani, 
mivel a kézbesítőket akadályozza 
a kint szaladgáló kutya, veszé-
lyezteti a testi épségüket. (A ku-
tya megharaphatja, vagy elejteti a 
postásokat, ezzel óriási problémát 
okozva .)

Megértésüket köszönjük:  
Posta dolgozói
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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
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Falunap
Kezemben egy meghívó, hova? 
A tápiószőlősi Falunapokra. 
A meghívón ott van sorban, 
Az ünnepség összes programja.

Vendégművészek, ismerős 
Kedvelt énekes, vagy humorista 
De falunkban is akad, ki ezt 
Művészi módon érti, tudja.

Mi már a 9. tized éves 
Eltöltött idő utáni korban, 
Menjünk, vagy ne menjünk, 
Így szól köztünk a dilemma.

Hát mégis csak kimegyünk, 
Találkozni kik itt élnek e faluban, 
Vagy váltani néhány szót,  
Kivel nem találkoztunk régóta.

Álljunk meg, itt egy unokatestvér, 
Lesz rögtön beszélgető téma, 
Én pedig leülök egy az asztal 
Mellé készített hosszú padra.

Nézem a tömeg nyüzsgését, 
Magamban mélyen elgondolkozva, 
Felét sem ismerem annak,  
Kivel itt élek ebben a faluban.

A zene szól, dübörög a dob, 
Ritmust szolgál hangja, 
Egy kétévesnyi kislány, 
Ugrál, táncol, szinte a dob ritmusra.

Gondolom is, csak így nyomban, 
Ennek a gyereknek nem lesz rossz 
hangja, 
Már a génjeiben ott van a zene,  
Hallása az ének érzék ritmusa.

Mozog a tömeg, van ki botján, 
Vagy mankóján halad támaszkodva, 
Van, ki elektromos székén vagy 
Más segítség árán jut, hova akart, oda.

Október 1-je az öregek napja, 
A rendezők gondoltak is e dologra. 
Meglepetés, álljunk ki, de sorba 
Kinek 50, 55 évnél több házassági 
évfordulója.

A Polgármester úr ezen személyeket 
Mind-mind sorban megajándékozza, 
Az ajándékot azonnal követi  
A közönség hangos tapsvihara.

Sok rendőrt látok a sűrű tömegben, 
Olyat is, kinek arany a vállapja, 
Most van a rendőrségi gépkocsi 
Községünk számára átadás napja.

Étel, italfogyasztás nincs  
A közönség számára korlátozva, 
Csak néhány ember lépi túl 
Az italozást, ki fékezni magát nem 
tudta.

Ezen ünnepségen itt volt falunk 
Élő népének az apraja és nagyja, 
A sérült embereknek is a sokasága 
A falunk vezetői, s a hívottak társasága.

Az ünnepség rendben zajlott,  
Senki nem volt kötekedő, izgága 
Miért nem élhetnénk így mindnyájan 
Békességben szerte a világban.

Vasárnap 2016. október 2. 
Gonda János

Köszönet
A Kulturális bizottság nevében szeretnék köszönetet 

mondani mindazoknak, akik tevékenyen részt vettek a 
VI. Falunapunk megrendezésében, valamint lebonyolítá-
sában. Különös kép támogatóinknak, az Önkormányzat 
valamennyi munkatársának, a közfoglalkoztatott dolgo-
zóknak és főnöküknek, GÁL VIKTORNAK.

Az ő segítségük nélkül rendezvényünk nem valósulhatott 
volna meg!

Pintér János a Kulturális bizottság elnöke

KÖSZÖNJÜK
A HALESZ Tánc Egyesület nevében szeretném köszö-

netemet kifejezni azoknak a személyeknek és vállalkozók-
nak, akik a Falunapi műsorunk elkészítéséhez bármilyen 
formában segítséget nyújtottak.

Támogatóink voltak:
• Árpád Patika Bt. 
• Balog József és családja
• Bezzeg Mihály és családja
• Dobos József és családja
• dr. Szoboszlay Árpád és cs.
• Faluvég presszó
• Fekete Sándor 
• Gál Borbála
• Hegedűs Sándor és családja
• Józsa Zoltán és családja
• Katona Mihály és családja
• Kézér Ferenc és családja
• Kézér László és családja

• Kuli Mihály és családja
• Macsik János és családja
• Nemes László és családja
• Pintér Gyula és családja
• Pintér János és családja
• Safranyik Zoltán és családja
• Simon Gábor és családja
• Szűcs József
• Veres László és családja
• Veres Mihály és családja
• Visnyei János és családja

Vonnák László elnök



Az anyagok beérkezési határideje: 2017. május 31.

Kapcsolatfelvétel:
E-mailben: tapionep@gmail.com; Levélben: 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 65.

Személyesen: Polgármesteri Hivatalban – Borosné Gál Tünde
Könyvtárban- Némedi Judit

Dr. Szoboszlay Árpád Polgármester

Községünk lelkes lakói régóta dédelgetett gondolatát osztották meg a 
Képviselő Testülettel.
Tápiószőlősnek és a Tápió-vidéknek nincs népviselete.

Teremtsünk hagyományt, alkossuk meg együtt falunk saját 
„egyenruháját”!
Ne csak teremtsünk, hanem őrizzük is meg az emlékeinket, és azokat 
kezeljük méltó módon.
A Képviselő Testület nevében arra kérem községünk lakosságát, hogy 
vegyen részt ezekben a munkákban. Hagyjunk nyomot magunkról és az 
őseinkről a jövő számára.
Tisztelettel kérjük, hogy akinek ötlete, javaslata van a népviselet 
kialakításával kapcsolatban, ossza meg velünk. Lehet ez rajz, leírás, 
motívum, anyag minta, szabásterv, minden gondolatot szívesen fogadunk. 
Később az elkészült mintákból a lakosok szavazata alapján választunk.

Múltunk méltó dokumentálására FALUMÚZEUMOT 
szeretnénk létrehozni.
Kérjük, hogy akinek birtokában vannak olyan tárgyak, 
képek, iratok, amelyeket szeretné, hogy az utókor 
számára is megismerhetők legyenek,  
– az anyag származási helyének leírásával, valamint az 
adományozó személyének megnevezésével  
– ajánlja fel a készülő gyűjtemény számára.

Régi, Tápiószőlősön megjelent helyi újságokat,  
vagy Tápiószőlősről szóló bármilyen könyvet, 
dokumentumokat várunk azzal a céllal, hogy azokról 
digitális másolatot készítünk és a helyi könyvtárban 
mindenki számára elérhetővé tesszük.

Őrizzük a múlt emlékeit a jövő számára!


