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Polgármesteri beszámoló 
Szeretettel üdvözlöm az olvasókat legfrissebb szá-
munkban! 

Hosszú, hideg időszak áll mögöttünk, a meteorológu-
sok szerint harminc éve nem tapasztalt téli időszaknak 
voltunk elszenvedői. Embert és gépet próbáló időszak 
volt, de itt vagyunk, és az élet megy tovább. Az utak 
karbantartása, járhatósága, ennek fenntartása ebben az 
időszakban nem volt könnyű feladat. A Hivatal dolgo-
zói és a közfoglalkoztatottak a Falugondnok vezetésével 

keményen dolgoztak azért, hogy az útjaink járhatóak le-
gyenek. 

A médiában láthattuk, a sózás nem hatott, a homok-
szórás valamennyire megoldotta a problémát. Az ónos 
eső és a hó után még jött a hab a tortán, az olvadás, 
ami helyenként tavakat hozott létre és az évtizedek óta 
nem megoldott vízelvezetés bizony komoly akadályokat 
okoznak a közlekedőknek. Azt remélem, hogy a megje-
lent külterületi és belterületi utak pályázatai célba érnek 
és legalább egy-egy meghatározó útszakasz rendbe lesz 
téve, illetve ellátva burkolattal. 

Tápiószőlős minden kedves  
Hölgy lakójának  
boldog Nőnapot kívánok!
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A másik sarkalatos kérdés a kóbor kutyák kérdése, 
mely jelenleg sem megoldott, de dolgozunk rajta. A lakos-
ság egy része továbbra sem rendpárti, kiengedi a befogott 
kutyákat, otthonra csalogatja őket, oltás és chippelés nél-
kül. Az ebrendésszel a szerződéskötés folyamatban van, 
reméljük, minél hamarabb megoldódik ez a probléma. 

A harmadik fontos kérdés a település életében a csa-
tornázás. Jelen állás szerint ez év májusában kezdődnek 
a munkálatok, a tervek szerint 2018 márciusában van 
az utolsó kifizetés. Ez természetesen bonyolítani fogja 
az amúgy sem egyszerű helyzetet, ami a csatornázáskor 
fennáll. 

Hamarosan megkezdődik az elnyert pályázatok révén 
a Sportcsarnok, valamint a vágóhíd-húsfeldolgozó üzem 
építése is. A START munkaprogram keretében folytatjuk 
a fóliában a termesztést, és folytatjuk a sertéstelep fejlesz-
tését. Újabb ólat tervezünk építeni, hídmérleget, silókat 
felállítani. 

Folytatjuk a sertéstartást, hízlalást és felkészülve a vá-
góhíd működésére piacot, piacokat szeretnénk kialakí-

tani, szerezni. 
Újabb manga-
lica csapat ér-
kezett, az egyik 
koca 8 kisma-
lacot ellett, ami 
mangalicáknál 
nem gyakori. A 
vágóhíd miatt 
új áramellátást 
kell biztosítani 
a telepen, mert 
már a jelenleg 
működő gé-
pek is próbára 
teszik a rend-
szert. Ahogy 
az idő engedi, 
folytatjuk a te-
rületeink rend-

betételét, illetve hasznosí-
tását.

Az elmúlt időszakban 
több alkalommal volt sze-
rencsénk a médiát kicsiny 
falunkba csalogatni, a 
résztvevőknek köszönjünk 
településünk népszerűsíté-
sét. A Kalendárium újabb, 
2018-as kiadásának meg-
valósítása is hamarosan 
indul, és megpróbáljuk te-
lepülésünk népviseletét is 
kialakítani. Február 11-én 
a megújult Könyvtár átadása megtörtént színházi előa-
dással összekötve. 

Elkészültek a buszmegállók a Pándi út, Bata út keresz-
teződésében, az engedélyeztetés folyamatban van. Hama-
rosan az újonnan kialakított Védőnői Szolgálat épülete 
kerül átadásra és a fogászati rendelőre elnyert pályázatból 
kialakításra kerül az új fogorvosi rendelő. 

Folytatjuk a Trianon emlékmű építését a pályázaton 
elnyert keretből. 

A hűtő-tároló kialakítása is folytatódik, ahogy az idő 
és kapacitás engedi. A Polgármesteri Hivatalban az ASP 
programra való kötelező átállás, képzések miatt átmeneti 
működésbeli zavarok léphetnek fel, mivel dolgozóinknak 
Budapestre kell járni a képzésekre. Az ASP pályázatnak 
köszönhetően a Hivatal informatikai parkja megújult il-
letve megújul, új fénymásoló, nyomtatók kerültek beszer-
zésre. 

Az Idősek Otthonában az emeleti rész kialakítása foly-
tatódik, remélhetőleg megfelelünk az előírásoknak. Az 
idei évben is folytatjuk a megkezdett rendezetlen terüle-
tek feltárását, kitakarítását, hasznosítását, adott esetben 
megvásárlását. 

Az Iskolában és Óvodában a református egyház jóvol-
tából komoly beruházások zajlottak, melyek folytatódnak 
az idei évben is. A 
START munkap-
rogram keretében 
az Iskola úton a 
leszigetelt épületek 
színes burkolatot 
kapnak, az Óvoda 
feletti lakásokban 
pedig ablakcsere 
lesz az idei évben. 

Ebben az évben 
is folytatni sze-
retnénk a START 
mu n k aprog ra m 
keretében a me-
zőgazdasági te-
vékenységünket 
mind a fóliában, 
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mind a sertéstelepen, ennek megfelelően folytatjuk a 
közfoglalkoztatottak alkalmazását a lehetőségekhez ké-
pest. 

Kifizettük a 16 milliós STRABAG tartozás utolsó 
számláját, mely az előző ciklusból ránk maradt. 

A szociális tűzifa programban az idei évben is részt 
vettünk és az igénylő rászorultak valamennyien kaptak 
fát az Állam és az Önkormányzat jóvoltából. Ez sajnos 
nem oldotta meg ezt a kemény hideg időszakot, de vala-
melyest segített átvészelni. 

A rendezvénynaptárból kiderül, hogy az idei év nagyon 
fontos lesz településünk számára nemcsak a település va-
laha volt legnagyobb beruházása a csatorna miatt, hanem 
mert idén lesz Tápiószőlős 70 éves. Ezt szeretnénk méltó 
módon megünnepelni. Már elkezdődtek az előkészületek 
a Falunapot illetően. Mindenkinek kívánok erőt, egész-
séget az Új Évben, sok sikert és természetesen türelmet a 
csatornázás okozta kellemetlenségekért.

Dr. Szoboszlay Árpád
polgármester

ESEMÉNYÖSSZEFOGLALÓ 
Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete 2017. január 11-én tartotta 2017. évi első rendes 
ülését.

Az első napirendi ponton belül a fogászati rendelő 
kialakítását egyeztette a Képviselő-testület. A rendelő a 
Deák F. u. 70. szám alatti épületben (mely eddig szolgálati 
lakásként funkcionált) kerül kialakításra, melynek teljes 
költsége kb. 10.000.000.- Ft lesz. Ennek fedezetét egyrészt 
a Kormány 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozatának 5. 
pontjában részletezett 9.000.000.- Ft támogatás biztosítja, 
a fennmaradó 1.000.000.- Ft-ot pedig az Önkormányzat 
saját bevételeiből finanszírozza.

A Képviselő-testület megtárgyalta a Tápiószőlősi Pol-
gárőr Egyesület kérelmét. Az előző évekhez hasonlóan 
2017. évre vonatkozóan is 400.000.- Ft támogatást ítélt 
meg részükre, melyet két részletben kaphat meg az Egye-
sület, természetesen elszámolási kötelezettség mellett.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tör-
vény 80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint felülvizsgálta 
a Testület a Tápiószőlős Község Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzatával kötött Együttműködési Megállapodást, 
azt változatlan formában jóváhagyta.

1/2017. (I.12.) önkormányzati rendeletével módosítot-
ta a Képviselő-testület a Tápiószőlős Község Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletet, vállalko-
zói kérésre új építési övezetként bevezetésre kerül a Gipe 
jelű, egyéb ipari gazdasági terület.

2/2017. (I.12.) számmal rendeletet alkotott a Testület a 
Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá 
nyilvánításáról, ugyanis 2017. évtől kezdődően a képvise-
lő-testület hivatala, tehát a polgármesteri hivatal köztiszt-
viselői számára csak abban az esetben munkaszüneti nap 
a Közszolgálati Tisztviselők Napja (július 1.), ha arról az 
önkormányzat rendeletben úgy rendelkezik.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 2017. január 1-jei hatállyal történt 
módosítására tekintettel a Képviselő-testület felülvizsgál-
ta a polgármester és az alpolgármesterek tiszteletdíját. A 
törvény rendelkezéseit betartva 2017. január 1-jétől a pol-
gármester tiszteletdíja bruttó 273.850.- Ft összegben, az 
alpolgármesteri tiszteletdíj pedig bruttó 246.465.- Ft ösz-
szegben került megállapításra.

A Képviselő-testület döntése értelmében 2017. évben is 
partnerséget vállal az Önkormányzat immár az V. Kultu-
rális Közfoglalkoztatási Programban.

Tulajdonosi hozzájárulást adott a Testület a Tápiósző-
lős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápi-
ószőlősi Általános Iskolájánál és Tápiószőlősi Óvodájánál 
a Tápiószele-Tápiószőlős-Újszilvás és Farmosi Református 
Egyházközség (fenntartó) költségén történő értéknövelő 
fejlesztések megvalósításához.

A Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete részére az 
elmúlt évekhez hasonlóan 50.000.- Ft támogatást ítélt meg 
a Testület.

A Képviselő-testület a HALESZ Tánc Egyesület kérel-
mének helyt adva a 2017. december 31-én tartandó Szil-
veszteri Bálra biztosítja a Központi Konyha ebédlőjét, an-
nak berendezését, felszerelését.

Az Eurázsia Kincsei Egyesület részére a 2017. február 
17-18-án tartandó Wass Albert felolvasó maraton szerve-
zéséhez 50.000.- Ft támogatást szavazott meg a Testület.

(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 

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a FERZOL 

KFT-nek az anyagi támogatásukat, amivel szebbé és 
könnyebbé tették az ünnepeket, és a mindennapjainkat. 

Továbbá hálásan köszönök minden olyan adományt, 
felajánlást, amit a családunk kapott az elmúlt időszakban.

Temesvári Ferencné és családja

Tápiószőlősi Községi Sportegyesületet
Kérjük támogassa adója 1%-ával egyesületünket.

Adószámunk:

19831837-1-13
KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!
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Február: 
• 11. 17:00 Könyvtár átadó; 18:00 Faluház 

Nagyabonyi Színkör amatőr színielőadás 
• 25. 12:00 Faluház-Barátság Nyugdíjas Klub 

Farsang
Március:
• 11. 18:00 Sportbál (az ebédlőben)
• 11-12. Faluház-Nyitott Tenyér Egyesület 

ruhagyűjtés-osztás
• 14. 17:00 Faluház-Március 15-ei megemlékezés
• 18. 18:00 Faluház-Nagyabonyi Színkör amatőr 

színielőadás
Április:
• 09. 09:00 Faluház-Őstermelői piac+ Kreatívok 

kézműves foglalkozása a gyermekek részére
• 22. 09:00 A FÖLD Napja-Te Szedd Tápiószőlősön! 

(Takarítás falu több pontján.)
• 30. 17:00 Sportpálya-Éjszakai foci, bográcsozás
Május:
• 01. Sportpálya-Májusfa állítás
• 20. Iskola-Családi nap
• 27. 09:00-16:00 Sportpálya-Gyermeknap a 

Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében
• 28. Sportpálya-Búcsú-kirakodó vásár 
Június:
• 03. 09:00 Óvodai ballagás
• 04. Trianon emlékmű-Nemzeti 

Összetartozásnapi megemlékezés 
• 17. 09:00 Iskolai ballagás
• 24. 18:00 Filmvetítés (Szentivánéji álom) Faluház; 

20:00 Sportpálya-Szent Iván éjszakája 
Július: -
• Református Nyári Táborok 

Augusztus:
• 07. 31- 05. Faluház Nyitott Tenyér Egyesület 

Kézműves Tábor
• 19. Főtér-Faluház-Szent István napi ünnepség 

felvonulással és VIII. Nemzetközi Tánctalálkozó 
• 26. XXI. Tápiószőlősi Amatőr Fogathajtó Verseny
Szeptember:
• 09-10. Nagykáta Tápió Feszt
• 29-30. Sportpálya VII. Tápiószőlősi Falunapok
Október:
• 07. Sportpálya vagy Faluház-Vidéki Lakodalmas
• 20. 18:00 Faluház-1956-os Forradalom és 

Szabadságharc megemlékezése/iskola/, Fáklyás 
felvonulás

November:
• 4-5. Faluház Nyitott Tenyér Egyesület 

ruhagyűjtés-osztás
• 18. Központi konyha SZMK Bál 
• 25. 12:00 Faluház Barátság Nyugdíjas Klub 

évzárója
December:
• 02. 17:00 Főtér-Fénygyújtás; Faluház 13:00 

Kreatívok kézműves foglalkozása gyerekeknek
• 03. 15:00 Faluház-2018. évi Tápiószőlősi 

Kalendárium bemutatója
• 08. 17:00 Faluház-Közmeghallgatás
• 09. 17:00 Faluház-Táncgála
• 16. 14:00 Faluház-Községi Karácsonyi Ünnepség
• 17. 17:00 Római katolikus templom-Adventi 

Hangverseny 
• 31. Központi konyha-HALESZ Tánc Egyesület 

Szilveszteri bál

Tisztelt Hivatal!
Szeretném megköszönni az újságban a Polgármesteri Hivatal 

dolgozóinak, a Közmunkásoknak és a vezetőjüknek is, Gál Vik-
tornak, hogy amikor ónos eső esett, vagy hó szakadt, éjjel nappal 
az utakat járták, hogy valahogy tudjunk közlekedni. Láttam eláz-
va, fázva dolgozni őket. Tudom azt is, hogy nem tudtak minden-
hol azonnal ott lenni, de türelemmel kell lenni és nem kell senki-
nek sem megijedni attól, hogy most tél volt. Köszönöm szépen, 
hogy megpróbáltak segíteni!

Egy tápiószőlősi lakos

Kérjük, adója 1%-át ajánlja fel a 
Tápiószőlősért Alapítványnak!

Adószámunk: 

18700884-1-13
Köszönjük!

Az önkoirmányzat a változtatás jogát fenntartja!
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Hírek a Védőnői Szolgálattól
A tápiószőlősi Védőnői Szolgálat által nyilvántartott 

adatok szerint 2016. évben 23 újszülöttet köszönthettünk 
községünk új lakóiként. Nem szerinti elosztásban ebből a 
23 gyermekből 8 kislány és 15 kisfiú született. A születési 
súlyok is jól alakultak. Két kicsi született 2500 g alatt. A 
legkevesebb születési súlyú újszülött kislány 2290g volt. 
A legmagasabb születési súlyú baba kisfiú, és 3990 g volt. 
2016-ban hosszú idő után újra köszönthettünk ikerpár 
kislányokat községünkben.

2016. évben 13 éves lett a Baba-Mama Klub. Nagy 
örömmel tölt el, hogy (az évek alatt sajnos csökkenő szü-
letés szám ellenére) vannak aktív klubtagok, gyermekek 
és felnőttek, akik jól érzik magukat ebben a közösségben. 
A klubélet a múlt évben is mozgalmas volt. Például: volt 
farsangi bálunk, tojásfestéssel készültünk a Húsvétra, 
nyuszi ajándékot kerestünk az udvaron, kirándultunk ál-
latkertbe, ahol még főztünk is. Mézeskalácsot sütöttünk, 
készültünk az adventi vásárra. 

Eljött hozzánk a Mikulás, valamint a Községi Ön-
kormányzat és Szűcs József jóvoltából sok új játékkal, új 
sátrakkal a Karácsony is. Köszönet nekik. Itt szeretném 
megköszönni minden kedves, minket bármiben és bár-
mivel segítő magánembernek, vagy szervezetnek, cégnek 
a felénk nyújtott támogatást. Legyen az akár egy adven-

ti vásáron tőlünk megvett termék, vagy akár segítség a 
rendezvényeink lebonyolításához. (pl: főzésben, sütésben) 
Köszönet a Központi Konyha dolgozóinak, hogy évről 
évre befogadnak minket és segítenek a mézeskalács sü-
téskor. Illetve köszönet a fő támogatónknak, Tápiószőlős 
Önkormányzatának a nekünk nyújtott anyagi támoga-
tásért, és hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a kisbuszt. 
Köszönet még a klubos anyukáknak, és családtagjaiknak 
az egész éves aktív részvételért, és a klubért tett munká-
jukért.

A klub nem haszontalan időtöltés. Lehetőség szü-
lőknek, gyermekeknek az egymással való barátkozásra, 
hasonló problémák megbeszélésére. A gyermekek meg-
tanulnak együtt játszani, közös élményeket gyűjtenek, 
ami később hasznukra lesz az óvodába beszoktatás ide-
jén. A jövő tanév kiscsoportjába például 7 olyan kicsi ke-
rül, akik már itt megismerték egymást.  Amikor először 
mennek óvodába még ismeretlen a hely és még ismeret-
lenek az óvó nénik is. Azonban ha van ott már a klub-
ból megismert másik kisgyermek, az lelki kapaszkodót 
jelenthet a számukra ismeretlen közegben. Továbbra is 
szeretettel várom a klubba az új jelentkezőket.

Tisztelettel: 
dr. Szoboszlayné Vrabecz Ildikó védőnő
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FOGÁSZATI ALAPELLÁTÁS 
BIZTOSÍTÁSA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a teljes körű 
fogászati alapellátás 2016. december 1-től Tápiószele 
2. számú fogorvosi körzetében történik.
A fogorvosi rendelő címe: 2766 Tápiószele, Jókai u. 1.
A kezelésekhez előjegyzés szükséges, időpontot a be-
tegek a 06-70/259-3060 telefonszámon kérhetnek.
Rendelési idő:

Hétfő: 13.30 – 19.30
Kedd: 7.00 – 13.00
Szerda: 7.00 – 13.00
Csütörtök: 13.30 – 19.30
Péntek: 13.30 – 19.30

Ellátást nyújtja: Dr. Zakariás Endre
Az akut betegeket az 1. számú praxisban is fogadják, 
rendelési idő az alábbi:

Hétfő: 7.00 – 13.00
Kedd: 13.30 – 19.30
Szerda: 13.30 – 19.30
Csütörtök: 7.00 – 13.00
Péntek: 7.00 – 13.00

Ellátást nyújtja: Dr. Daubner Roland Róbert
Tápiószőlős Község Önkormányzata

E B O L T Á S
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebek 

kötelező veszettség elleni, szervezett, összevezetéses vé-
dőoltása és féregtelenítő szerrel való kezelése Tápiósző-
lősön az alábbiak szerint történik:

2017. március 18-án (szombaton)
• 800 – 1200 óráig: a Polgármesteri Hivatal épülete 

mellett, a volt Tűzoltószertár előtt (Sport út)
• 1300 – 1400 óráig: a Pándi út 28. szám előtt (Lévai 

István ingatlana)
• 1430 – 1530 óráig: a Határ út 8. szám előtt (Koncz 

Zsuzsanna ingatlana)
• 1600 – 1700 óráig: a Fő út 142. szám alatti volt 

Tejcsarnoknál

2017. április 01-jén (szombaton)
• 800 – 1200 óráig: a Polgármesteri Hivatal épülete 

mellett, a volt Tűzoltószertár előtt (Sport út)

Az oltást végző állatorvos: Dr. Cservény Antal

Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel 
(mikrochippel) megjelölt eb oltható.

Az oltásra minden 3 hónaposnál idősebb ebet elő 
kell vezetni. Az oltás díjköteles. Az oltás díja ebenként 
3 000 Ft, a féregtelenítés díja 10 kg élősúlyra 1 db tab-
letta, melynek darabonkénti ára 150 Ft. Ezen összege-
ket az oltás helyén kell kifizetni.

Az oltást a 2010. január 1-jétől rendszeresített egye-
di sorszámmal ellátott oltási könyvbe kell bejegyezni. 
Az elmúlt években kiadott oltási könyveket az oltásra el 
kell hozni. Az új oltási könyv ára: 500 Ft/db.

Polgármesteri Hivatal

A Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület 2017-évtől kezdő-
dően jogosult lett a személyi jövedelemadó 1%-os fel-
ajánlására. Az Egyesület a munkáját önkéntes alapon 
végzi, működését legnagyobb részben támogatások fe-
dezik. Kérjük, ha módjában áll, támogassa Egyesüle-
tünket adója 1%-val. Köszönjük szépen.

Adószámunk: 18699519-1-13
A Polgárőrség telefonszáma: 06 30/621-3265

ŐSTERMELŐI PIAC ÁPRILIS 8-ÁN
Kedves Kistermelők, Őstermelők, Kézművesek! Április 8-án, 
szombaton, Húsvétra készülvén ŐSTERMELŐI PIACOT és vásárt 
szervezünk a Faluházba, hogy megkönnyíthessük az ünnepre való bevá-
sárlást. Azoknak a termelőknek a jelentkezését várjuk, akik szívesen jön-
nének áruikkal és portékáikkal, hogy házi csemegékből és finomságokból válogathassanak a piacra betérő lakosok.
Legyen az friss tojás, házi lekvár, méz, zöldségek, sajtok, füstöltáruk vagy kézműves termékek, díszek. 

Részvételi szándékukat kérjük, hogy jelezzék a Könyvtárban Némedi Juditnál.
Telefonszám: 06 53/313-777, E-mail cím: faluhaz.tapioszolos@gmail.com

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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Anyakönyvi hírek Köszönetnyilvánítás

• Dömők László 2016.12.02.
• Székely Tamás 2016.12. 22.
• Vágány Liza 2016.12.30.
• Gyikó Olívia Laura 2017.01.02

Gratulálunk, jó egészséget kívánuk!

ÚJSZÜLÖTTEK

• Fekete László (1954-2016)
• Bodor István (1934-2016) 
• Benkő Ferencné /Seres Katalin/ (1931-2016)
• Némedi Tivadar (1935-2016)
• Riskó Antal (1952-2016)
• Péteri József (1931-2017) 
• Koncsik Jánosné /Korsós Ilona/ (1933-2017)
• Némedi Lajosné /Boros Erzsébet/ (1923-2017)

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

ELHUNYTAK

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik 

özv. KONCSIK JÁNOSNÉ  
(Korsós Ilona)

temetésén részt vettek, a sírjára a megemlékezés 
virágait, koszorúját elhozták, gyászunkban osztoztak.

Dömők Gyuláné és családja

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 

mindazoknak, akik 

ID. BODOR ISTVÁN 
temetésén részt vettek, a sírjára a megemlékezés

virágait elhozták, gyászunkban osztoztak.

Bodor Istvánné és családja



Kedves Szőlősiek!
Miután a 2017. évi Kalendáriumnak is nagy sikere volt, 
ezért felkértem a Szerkesztő bizottságot, hogy folytas-
sák a hagyományt és készítsék el a következő, 2018. évi 
Tápiószőlősi Kalendáriumot is. 
Ezért arra kérünk minden tápiószőlősi lakost, hogy aki-
nek olyan története, fényképe van, melyet szeretne meg-
osztani a közösséggel, az írja meg, vagy jelezze a bizott-
ság felé és ők segítenek gondolatai papírra vetésében.

A Kalendáriumba szánt cikkek beküldési határideje: 

2017. május 31.
E-mail cím:  

tapioszolos.kalendarium2017@gmail.com

Köszönettel a szerkesztő bizottság nevében:
Dr. Szoboszlay Árpád

polgármester

Képek a Védőnői Szolgálat életéből


