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Polgármesteri beszámoló
Üdvözlöm a kedves Olvasókat a Tápiószőlősi Híradó őszi
számában. Itt az október, közeledik az év vége. A község rendezvénynaptárából kiderül, hogy az utolsó negyedévben sok
a ránk váró feladat. Többek között október 23-a alkalmából
tartandó megemlékezés és fáklyás felvonulás, karácsonyi
fénygyújtás, táncgála, adventi koncert a ceglédi fúvós zenekarral, közmeghallgatás, Kalendárium átadás, a meghirdetett
népviseleti verseny győztesének kihirdetése, évzáró vacsora a
Polgármesteri Hivatal és intézményeink dolgozói részére, évzáró a Közfoglalkoztatottaknak, Falukarácsony, stb.
Nemrégiben lezajlott a Tápiófeszt Nagykátán, melyen településünk kiállítóként és szponzorként is jelen volt. A rendezvényen településünk kiemelt helyet kapott, melyet nagy
lelkesedéssel és már mondhatjuk szakértelemmel töltöttek
meg dolgozóink, kiállítóink. Részt vettünk a Tápiószépe, valamint a főzőversenyen. Gratulálunk a résztvevőknek, és köszönjük fáradtságos munkájukat! Polgárőreink besegítettek
a rendezvény biztosításába. Következő rendezvényen való
részvételünk a Közfoglalkoztatási kiállítás volt Budapesten,
melyen településünk képviseltette magát. Második alkalommal vettünk részt a kiállításon, az idei évben is pavilonunk
és a mögötte felállított sátrunk nagy népszerűségnek örvendett. Kiállításunkat megtekintette Hoffman Imre államtitkár
úr, oklevélben kaptunk elismerést. A fóliában valamint a sertéstelepen végzett munkánk kiemelten szerepelt a kiállításon. Itt is szeretném megemlíteni, hogy résztvevőink, rendezőink, lebonyolítóink nagyszerű munkát végeztek köszönet,
és tisztelet a munkájukért, fáradozásukért! A harmadik, szá-

Czerván államtitkár úr köszöntője

munkra legnagyobb rendezvény volt a Falunap, és a hozzá
kapcsolódó évfordulós ünnepség, valamint búzásbesenyői
testvértelepülésünk látogatóinak fogadása. Mind a két napon színvonalas programokban volt részünk. Az első nap
a település 70. születésnapja alkalmából kopjafaavatás, valamint emléktábla avatás volt a Polgármesteri Hivatal előtt.
Az avatásokon vendégünk volt dr. Wetzelné dr. Terbe-Szabó
Csilla asszony a Ceglédi Járási Hivatal vezetője, aki koszorút
helyezett el az új kopjafánál. A második világháború áldozatainak, hőseinek, elesetteinek emlékére emelt kopjafa megújult formában került kifaragásra. Az eredeti kopjafát faragó
Gonda János és az új kopjafát készítő Nyitrai István is jelen
volt az avatáson. A Polgármesteri Hivatal folyosóján Kiss
Béláné helytörténeti kiállítását lehetett megtekinteni. Pénteken óvodásaink, iskolásaink és a Ritmus Dance táncosai
remekeltek színvonalas műsorukkal. Köszönetet mondunk
minden kedves felnőtt és gyermek fellépőnek, valamint
felkészítőiknek! Mindegyiküknek gratulálok a műsorhoz!
Természetesen köszönetet mondunk Csákvár asztaliteniszeseinek a bemutatóért, melyet önzetlenül teljesítettek a nagy
távolság ellenére is. Sok érdeklődőt vonzottak a sportbemutatók, és természetesen a munkakutyás bemutató is. Annak
ellenére, hogy első alkalommal került megrendezésre a traktor ügyességi verseny – melynek szervezésében aktívan vett
részt a Hegedűs, Némedi és Kalacsi család, valamint Veres
László – nagyon nagyszámú közönséget vonzott. Gratulálunk egyetlen női versenyzőnknek is, Bedő Dorinának, aki
megmutatta, hogy a zongorázás mellett itt is nagyon ügye-

Búzásbesenyő polgármestere

Emléktábla avatás
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sen helyt tud állni. Reméljük, jövőre bővített programmal és
még több résztvevővel fog megjelenni ez a program a Falunapon. A Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának rendészet ágazatán tanuló diákjainak bemutatója is nagy népszerűségnek
örvendett. A rendezvényen nagyszámú érdeklődő, kilátogató ember volt. Emlékplaketteket kaptak a település Értéktár
bizottsága által nyilvántartásba vett értékek, személyek. A
pénteki nap lezárásaként két koncert is volt fiataljainknak.
A Jump Rock Band és a Scrapheap mutatkozott be Tápiószőlősön. A második napon a lovas, fogatos, zenés, táncos
felvonuláson nagy számban képviseltették magukat a környező települések is, a lakosság nagy örömére. A rendezvény
biztosítását ócsai lovas polgárőrök is segítették, a mi polgárőreink, körzeti megbízottunk, valamint az abonyi rendőrőrs és
a ceglédi kapitányság szolgálatot teljesítő állománya mellett.
Köszönet munkájukért! A főzőversenyen csak a Délvidékről
9 csapat volt jelen, nem beszélve saját csapatainkról. A zsűriben Vér János és a Szabadtűzi Lovagrend tagjai kóstolták és
értékelték a résztvevők által elkészített ételeket. A süteménysütő versenyre is nagyon finom és gusztusos süteményekkel
neveztek a versenyzők. Megsütésre és kiosztásra került a falu
tortája, mely nagy népszerűségnek örvendett az idei évben
is. Köszönetet mondunk és gratulálunk Hegedűsné Harcsár
Erikának, hogy az idei évben is remekelt!
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50. évforduló:
Kuli Mihály-Balogh Ilona
55. évforduló:
Lakos Ferenc-Némedi Erzsébet
60. évforduló:
Kuli József-Falusi-Tóth Jolán
61. évforduló:
Simon János-Lesták Mária
63. évforduló:
Gonda János-Papp Mária
63. évforduló:
Katona Mihály-Nagy Julianna
64. évforduló:
Varga József-Révész Ilona Erzsébet
Akik nem Tápiószőlősön házasodtak:
50.évforduló:
Gergely Ferenc-Gergely Ida
60. évforduló:
Krisker Kálmán-Szórád Ilona
63. évforduló:
Bollók János-Nagy Mária
Kívánunk nekik jó egészséget, hosszú boldog életet! Gratulálunk!
Rendezvényünket meglátogatta Czerván György államtitkár úr, településünk országgyűlési képviselője, szomszéd települések polgármesterei, Szabó István úr a Pest Megyei Közgyűlés elnöke és még sokan mások. Több településről érkeztek
nézők, látogatók, a visszajelzések alapján sikeres volt rendezvényünk. A második nap délután neves fellépői között Pásztorka

Sándor, Bihari Gellért, HATE, Magyar Rózsa, Bódi Guszti és
a Feketeszemek, Irigy Hónaljmirigy, Balázs Fecó, a Barátság
Nyugdíjas klub tagjai is. Itt is szeretnék köszönetet mondani
valamennyi résztvevőnek, szervezőnek. Köszönöm a munkáját Keresztúri Hajnalkának, Némedi Juditnak, Pintér Jánosnak, Gál Viktornak, Balogné Oláh Johannának, Pintér Gyulának, Laklóth Aladár úrnak, Csizmadia Viktor és családjának,
a hangosítóknak, a dolgozóinknak, a Polgármesteri Hivatal, a
műhely, a Központi konyha dolgozóinak az áldozatos és nagyszerű munkáért! A Konyhai sátorban is sokan szorgoskodtak,
éhen-szomjan nem maradt senki, mindenkinek jutott a palacsintából, fánkból is. Köszönet érte minden szorgos kéznek! A
Sportegyesület dolgozói, a büfések is kitettek magukért.
Összességében méltó módon megünnepeltük településünk önállóvá válásának 70. évfordulóját. Búzásbesenyői
testvértelepülésünk jelen lévő képviselői is jól érezték magukat, mind a kalocsai kiránduláson, mind a rendezvényen.
Testvértelepülésünk kopjafát ajándékozott falunknak, melynek elhelyezése folyamatban van. Köszönetünket fejezzük ki
nagyvállalkozóinknak a tűzijáték szponzorálásáért. Végül,
de nem utolsó sorban köszönet azon képviselőknek, akik
önzetlenül ajánlották fel képviselői járandóságukat a rendezvényre, és köszönet azon felajánlóknak, akik nem kívánták
magukat megnevezni.
Essen szó arról is, hogy mi történik jelenleg a falu életében. Zajlik a sertéstelep bővítése, a földeken felkészülünk a
következő évre, a fóliában zajlik a paprika folyamatos betakarítása, fóliák cseréje, próbáljuk a település útjait rendezni
a téli időszakra. Most már mondhatjuk, hogy elkezdődött a
Sportcsarnok kivitelezése is, és remélhetőleg a vágóhíd-húsfeldolgozó üzem építése is hamarosan megkezdődik. Befejezéshez közeledik a Könyvtár, Faluház, Polgármesteri Hivatal, Idősek Gondozási Központjának energetikai felújítása,
átalakítása, hamarosan a napelemek megkezdik a termelést,
ezáltal is csökkentve kiadásainkat. Pályázatot nyertünk a
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás keretében a Faluház belső rekonstrukciójára, melyet a külső rekonstrukció
után megkezdünk.
Végezetül megkésve bár, de annál nagyobb tisztelettel köszöntök minden kedves idős lakost az október 1-jén ünnepelt
Idősek világnapja alkalmából. Mindenkinek kívánok jó egészséget, és hosszú boldog életet szeretteik körében. Minden kedves Olvasónak és Lakosnak jó időtöltést kívánok rendezvényeinken, jöjjenek el minél többen, és érezzék jól magukat.
Tisztelettel és üdvözlettel:
dr. Szoboszlay Árpád polgármester

Helyi értéktár emlékplakettesei

Évfordulós házaspárok köszöntése

Köszöntve lettek házassági évfordulósaink,
akik ebben az évben a következők voltak:
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Köszönet!
Tápiószőlős Község Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága szeretné megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult a VII.
Tápiószőlősi Falunapok sikeréhez munkájával, fellépésével, részvételével vagy anyagi támogatással. A segítségük nélkül
nem tudtuk volna minden korosztály és érdeklődési kör számára ilyen színvonalas rendezvény keretében megünnepelni a falu önállóságának 70.évfordulóját.

Támogatók:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület
Központi Konyha
Tápiószőlősi Sportegyesület
Macsik János és családja
Hegedűs Sándor és családja
Csizmadia Viktor és családja
Veres László és családja
Katona Mihály és családja
Kalacsi Péter és családja
Jandácsik István és az Abonyi
Lovas Klub
• Bezzeg Mihály és családja

• FERZOL Kft.

• Vér János Tápióbicske

• Szűcs József egyéni vállalkozó

• Tápiószőlős-Újszilvás Református
Általános Iskola és Óvoda

• Keresztúri Hajnalka képviselő
• Kézérné Borsik Erika képviselő
• Pintér János képviselő
• Kiss Béláné képviselő
• Simon Gábor és családja
• Straubinger Ferenc
• Bezzeg József és családja
• Kézér László és családja

• Ritmus Dance Tánccsoport
• HALESZ Tánc Egyesület
• Barátság Nyugdíjas Klub
• Kovács Hajnalka
• Balogné Oláh Johanna
alpolgármester asszony és családja
• Pintér Gyula alpolgármester
• Falugondnok és dolgozói

• Kiss Pál Újszilvás

• Főzősátor csapata

• Bujdosó Tibor Abony

• Szabad Tűzi Lovagrend

ESEMÉNYÖSSZEFOGLALÓ
Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember 5-én rendkívüli ülést tartott.
Az ülés egyetlen napirendi pontja a szennyvíz-beruházás megvalósítási szakaszára vonatkozó Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás 1. számú módosításának
elfogadása volt.
A Képviselő-testület soron következő rendes ülésére
2017. szeptember 13-án került sor.
Első napirendi pontban az Idősek Gondozási Központja intézményvezetője beszámolóját tárgyalta meg, majd
fogadta el a Testület.
Ezt követően döntés született a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi
pályázati fordulójához történő csatlakozásról.
Elfogadta a Képviselő-testület a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodását.
A Központi Konyhán megüresedett álláshely 2017.
szeptember 14. napjával történő betöltése engedélyezésre
került.
A Képviselő-testület döntött arról, hogy Tápiószőlős
Község Önkormányzata is részt vesz a 2017. szeptember
22-23-án Budapesten, a Vajdahunyad Várban megrendezendő III. Országos Közfoglalkoztatási Kiállításon.
Megállapításra került a „VII. Tápiószőlősi Falunapok”
rendezvényre felhasználható pénzügyi keret, majd a
Nagykátai Mentőállomás részére történő infúziós pumpa
vásárlásához 50.000.- Ft összegű adomány nyújtása mellett döntött a Testület.

Határozott a Képviselő-testület a Magyar Labdarúgó
Szövetség telephely korszerűsítési programjára történő
pályázat beadásáról.
2017. október 11-i rendes ülésén úgy döntött a Képviselő-testület, hogy pályázatot nyújt be az „Önkormányzati
tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása” című felhívásra.
Megbeszélte a Testület az 1956-os forradalom és szabadságharcra történő, 2017. október 20-án 18.00 órai
kezdettel tartandó megemlékezés, majd fáklyás felvonulás
megszervezését.
Módosításra került a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 5/2008. (IV.30.)
önkormányzati rendelet azzal, miszerint az önkormányzat
hulladékgazdálkodási feladatait a társulási megállapodásban foglaltak szerint a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás látja
el.
Tápiószőlős népviseletével kapcsolatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a lakosság szavazatai alapján első helyezést elért ruha tervezőjétől, Héjja Jánostól a
HALESZ Tánc Egyesület táncosai részére tizenkettő darab
női ruha és négy darab férfiruha elkészítését – a költségekre vonatkozó egyeztetést követően – megrendeli.
(Az ülésekről készült jegyzőkönyveket, illetve az egyes
önkormányzati rendeleteket a www.tapioszolos.hu honlapon vagy a Községi Könyvtárban olvashatják el.)
Tóthné Szombati Erika jegyző
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BURSA HUNGARICA 2018 PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Tápiószőlős Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja
a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati A és B típusú ösztöndíjpályázatot.

• „A” típusú Ösztöndíjpályázatot

a felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév
második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan;

• „B” típusú Ösztöndíjpályázatot
a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók (a
2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek) számára a 2018/2019. tanév első
félévétől, 6 egymást követő tanulmányi félévre.
Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a) a 2017/2018.
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások
vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és
a 2018/2019. 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 továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/PALY/PalyBelep.aspx
A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a pályázók részére. A
személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Tápiószőlősi Polgármesteri Hivatalban Szőke Ágnes pályázati
ügyintézőnél kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat
csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását
az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben

igazolni. A nem befogadott
pályázatok a bírálatban nem
vesznek részt.
A pályázat rögzítésének
és az Önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.
Az „A” típusú pályázati űrlap kötelező mellékletei:
a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről.
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
térni a szociális rászorultságot megalapozó körülményekre (jövedelmi és kiadási viszonyok, tartós betegség, fogyatékosság, munkanélküliség, árvaság stb.), és az ezeket alátámasztó okiratok (pl. jövedelemigazolás, orvosi igazolás,
hivatalos szervek határozata, igazolása stb.).
d) A pályázónak a kérelem benyújtásakor – a személyes
adatok egyeztetésére – be kell mutatni személyazonosító
igazolványát és a lakóhelyének igazolását bizonyító 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 okiratok:
A pályázati kérelem rövid indoklása, melyben ki kell
térni a szociális rászorultságot megalapozó körülményekre (jövedelmi és kiadási viszonyok, tartós betegség, 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 személyazonosító igazolványát és a lakóhelyének igazolását bizonyító okiratot (lakcímkártya).
A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező
mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A beérkezett pályázatokat a települési önkormányzat bírálja el
2017. december 7-ig.
A központi pályázati kiírás a http://www.emet.gov.hu/
felhivasok/bursa_hungarica9/ oldalon olvasható. Az Önkormányzat által meghatározott, kötelezően csatolandó
mellékletekkel bővített kiírások a www. tapioszolos.hu
honlapon, illetve a Tápiószőlősi Polgármesteri Hivatalban
érhetők el.
További információt Szőke Ágnes pályázati ügyintézőtől kérhetnek az 53/385-001/16. mellék telefonszámon.
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Vendégeink voltak Testvérfalunk lakosai!
2017-ben ismét mi fogadtuk sok szeretettel testvérfalunk, Búzásbesenyő lakosait.
A tavalyi évben mi utaztunk ki vendégfogadóinkhoz, de az idén az a szerencsés helyzet alakult ki, hogy
községünk önállóvá válásának 70. évfordulóján és a
testvértelepülési barátság 24. évfordulóján Ők érkeztek hozzánk.
Így részesei lehettek az évfordulóknak és a hetedik
alkalommal megrendezett Falunapnak.
Vendégeink 2017. szeptember 28-án, csütörtökön
érkeztek meg, és hagyományaink szerint már a Petrik sarki elágazásnál vártuk Őket élő zenével, melyet
Komjáti János és Kornyik János szolgáltatott.
Megérkezésükkor a Polgármesteri Hivatalban dr.
Szoboszlay Árpád polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd a vendéglátó családok körében töltötte el
mindenki a csütörtök estét.
Pénteken kora reggel indultunk Kalocsára, ahol sok
szép és érdekes látnivalóval lettünk gazdagabbak.
Öröm számunkra, hogy minden vendég részt vett
ezen a kiránduláson.
Hazaérkezésünkkor csatlakoztunk a falunapi rendezvény péntek esti programjához, ahol családias és
barátias körben telt el az este.
Szombaton reggel, vendégeink közül, akinek lehetősége volt, részt vett a hagyományos fogatos felvonuláson, majd a későbbiekben mindenki az egész napos
falunapi rendezvényen töltötte el idejét vendéglátójával és szőlősi barátaival.

Simon István, Búzásbesenyő polgármestere szombaton délután köszöntötte Tápiószőlős lakosait, és
átadta az Önkormányzat részére szánt ajándékot, egy
kopjafát, amely a Búzásbesenyőn felállított kopjafával
teljesen megegyezik. Köszönjük szépen, és ahogy azt
Tápiószőlős Polgármestere mondta, méltó helyre fog
kerülni községünkben ez a szép ajándék.
Vasárnap sajnos elérkezett az idő, mikor búcsúznunk kellett egymástól, de még előtte a tápiószőlősi
Római Katolikus Templomban misén vettünk részt,
melyet a búzásbesenyői vendégeink közül Máté Ferenc
plébános és Czikó László plébános tartott.
A misét követően a Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban történt meg a búcsúzkodás. Ismét nagyon jó
volt együtt lenni az immáron rendszeresen visszajáró,
és természetesen az elsőként hozzánk érkező vendégeinkkel is.
Bízunk benne, hogy minden búzásbesenyői lakos
jól érezte magát nálunk és örülünk, hogy jelentős
számban képviselték településük lakosait.
Itt köszönöm meg a munkáját Soósné Julikának, aki
kapcsolattartó a testvérfaluval, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, Balogné Oláh Johannának, Papp Gábornak, Alföldi Józsefnek, Komjáti Jánosnak, Kornyik
Jánosnak, Bata Pálnak és mindenkinek, aki részt vett a
vendégvárással kapcsolatos előkészületekben.
Ujszászi Csabáné
(Juhász Katalin)
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Felvonulás fogata

HATE

Felvonulás

Felvonulás hátasokkal

Kuli Miska bácsi kínál

Az óvodások

Fúvószenekar

II. Világháborús kopjafa

Emléktábla avatás dr. Wetzelné dr. Terbe-Szabó Csilla

Falu tortája

Felvonulás HATE

Szabó István úr a Megyei Közgyűlés Elnöke

ÖNO előtt a felvonulás

Iskolások műsora

Kisbíró a lovas felvonuláson

Bódi Guszti és a Fekete szemek

Magyar Rózsa

Falu káposztája

Ritmus Dance

Barátság Nyugdíjas Klub énekkara

Irigy Hónaljmirigy

Balázs Fecó

Traktorverseny 1-3 helyezettje

Traktorverseny

Tűzijáték
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Óvodai hírek
Ősz eleji rendezvények
Igazán mozgalmas hónapon vagyunk túl. Lassan vissza
rázódtak gyermekeink az óvodai életbe és ezzel párhuzamosan két komoly programra is készültünk. A dolgot az
is nehezítette, hogy a hagyományos óvodai Mihály napi
vásárunk és a Falunapi szereplésünk között, csak egy nap
különbség volt és más-más műsorral készültünk e két eseményre.
A Mihály napi vásár előző éveknek megfelelően az
Óvoda udvarán került megrendezésre. Gyönyörű őszi dekorációval keretezve és kedves vendégek figyelő tekintetével kísérve „Vásáros játékkal” elevenítettük fel a Mihály
napjához fűződő néphagyományt.
Volt a vásárban perecárus, mézes-bábos, lókupec, csizmadia, szűcsmester, akik a jó üzletre, megállapodásra kezet adtak a vásárba látogatóknak. A délelőtt végére a portékák nagy része elkelt. A vásárt a népzene és a gyerekek
közös népi tánca színesítette.

2017. október

„Táncoltak itt eleget
Felnőttek és gyerekek.
Minden áru elfogyott,
Csak a jó kedv nem kopott!”
Másnap délután a község 70 éves önállóságának évfordulójára „Mi meséink” című összeállítással szerepeltek a
Méhecske nagycsoportosok. Műsorunkban felelevenítették a 70-80-as évek kedvelt meséit.
A TV maci, a Mekk Elek, a Süsü a sárkány és a Vuk kedves figurája a vidám mesei dallamok jó kedvre derítették a
Falunap vendégeit. Azt, hogy ügyesek, talpraesettek voltak
nemcsak mi láttuk és gondoljuk, hanem az azóta kapott
visszajelzések is ezt igazolják. Köszönjük Kovács Hajnalkának az arcfestést és a sminket, Csizmadiáné Zsuzsannának
a jelmezeket. Tóthé Erős Zinaidának, Jancsovicsné Terék
Tündének és Rózsa Sándornénak a felkészítést.
A szeptemberi hónap végén egy interaktív, verses előadáson vettünk részt a Könyvtárban, amely igen érdekes
volt a gyerekek számára. Nagy örömmel várjuk az ősz további izgalmas rendezvényeit, eseményeit.
Tölgyesné Kalmár Irén óvodapedagógus

2017. október
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Újra nyit a „Nagybolt”!

Tisztelt Tápiószőlősiek, falubeliek!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzunk, mint a leendő
„Szőlő ABC” Coop mini tulajdonosai és üzemeltetői Remzső Krisztina és Remzső István.
2011-ben költöztünk Tápiószőlősre. Ebben a döntésben
nagy szerepet játszott a rokoni kötődés illetve a 2004-2007-ig
a községben végzett munkám során szerzett pozitív tapasztalat, a községben élő emberek közvetlensége és szeretete amit
tapasztaltam nap mint nap. Hosszas keresgélés után találtuk
meg a község határában álmaink otthonát, amit kitartó és
hosszú munkával illetve helyi mesteremberek segítségével és
szaktudásával alakítottunk és alakítunk a mai napig az önfenntartás jegyében. Szakmánkat tekintve kereskedelemmel
foglalkozunk. István repülőgép szerelőként végzett, majd
közgazdász képesítést szerzett. 2006 óta Shell töltőállomás
üzemeltetésével foglalkozik. Előtte a Dreher Sörgyárak Szolnoki kirendeltség vezetője volt. A Shellhez 2009-ben csatlakoztam. 2011 óta egymást segítve üzemeltetünk. Jómagam
Cegléden végeztem a Kereskedelmi Szakközép iskolában
mint kereskedő-boltvezető, majd Gyöngyösön a Károly Róbert Főiskolán szereztem Kereskedelem- Marketing szakon
Okleveles közgazdász végzettséget.

2017. október

Hat éve tartó kapcsolatunkat egy évvel ezelőtt
házassággal pecsételtük
meg, gyermekeink és rokonaink, barátaink nagy
örömére. Három gyermekünkből egy fiú könyvvizsgálóként önálló életet
él Budapesten, egy fiú agrármérnöknek készül, egy
leány turizmus vendéglátás szakon végzi a tanulmányait.
Jövőnket itt helyben képzeljük el, így amikor lehetőség
nyílt az üzlet megvételére igyekeztünk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy korrekt ajánlattal elnyerjük a tulajdonosi
jogot. Előreláthatólag novembertől várjuk kedves vásárlóinkat a részben megújult, de mégis mindenki számára ismerős
csapattal. Igyekszünk minél szélesebb kör igényeit kielégíteni, erre a személyes jelenlétünk és reményeim szerint az
önökkel folytatott folyamatos konzultáció lesz a garancia.
Kérem segítsék munkánkat, forduljanak hozzánk bizalommal. Mottónk: Nálunk a Vevő az első és a legfontosabb!
A pontos nyitásról hamarosan tájékoztatjuk Önöket.
Üdvözlettel:
Remzső Krisztina, Remzső István

Anyakönyvi hírek
ÚJSZÜLÖTTEK
• Czene Gréta

2017.09.10

• Robotka Benedek

2017.09.18.

Palcsó Zoltán Kereskedelmi Kft.

• Lakatos Rikárdó

2017.09.05

TÁPIÓSZELEI

GRATULÁLUNK,
JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

HENTES SZAKMUNKÁST
ÉS BETANÍTOTT
FÉRFI MUNKAERŐT
KERESÜNK

ELHUNYTAK
• Végh Béláné (1933 – 2017)
szül.: Szöllősi-Schultz Paulina Anna
• Alföldi Ferencné (1934 – 2017)
szül.: Balogh Erzsébet

20-50 év között!

• Kégli Józsefné (1982 – 2017)
szül.: Mészáros Klára Etelka

Érdeklődni 8-17 óráig:

• Perjési Sándor (1941 – 2017)
NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

húsüzemünkbe

06 30/262-2029 06 30/768-2068

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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Szeretettel köszöntök minden Kedves Olvasót!
Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében örömmel teszem közhírré, hogy

MEGVÁLASZTOTTUK Tápiószőlős NÉPVISELETÉT!

A 2017. áprilisi Tápiószőlősi Híradóban meghirdetett pályázatra 15 terv érkezett.
Rendkívül gazdag szín és mintavilágú, változatos szabásvonalú munkákat mutathattunk meg, és
bocsáthattunk szavazásra a 2017. júliusi Híradó Különszámában.
•
•
•
•
•
•
•
•

Héjja János 1-es számú,
Mészáros Melánia 2-es, 5-ös, 9-es, 12-es, 13-as, 15-ös számú,
Csizmadiáné Juhász Zsuzsanna és Csizmadiáné Antal Mariann 3-as számú,
Bezzeg Andrásné (Bába Anna) 4-es, 10-es számú,
Perjésiné Nagy Ildikó 6-os számú,
Boros Mihályné (Bata Irén) 7-es, 8-as számú,
Eszenyi Sándorné (Abonyi Erika) 11-es számú,
Borosné Gál Tünde 14-es számú tervet készítette.

2017. július 3-án, a Szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a beérkezett, és érvényes
554 db szavazatból a legtöbbet az 1-es számú pályamunka, Héjja János alkotása kapta. Gratulálunk!
Önkormányzati felkérésnek eleget téve, megtervezte a női népviselet mellé a férfi öltözetet is, valamint
elkészítette a mintadarabokat.

A Képviselő-testület nevében, köszönöm minden tervezőnek az alkotását!
Köszönöm mindenkinek, aki a szavazatával hozzá járult a döntéshez,
valamint aki bármilyen módon részt vett ebben a „hagyományteremtő munkában”!
Dr. Szoboszlay Árpád polgármester

