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Polgármesteri beszámoló
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a 

kedves Olvasókat!
A nyár gyorsan elszaladt, megkezdődött az iskola. 

Gyermekeink ismét az iskolapadot koptatják, folytatódik 
az őszi betakarítás, vagy ahogy a költő mondaná „itt van 
az ősz itt van újra”.

A múlt alkalommal a csatornával kezdtem a beszámo-
lót, hadd folytassam itt. A KEHOP -2.2.2-15-2015-00003 
azonosító számú KKM05. megnevezésű projekt során az 
alábbi előrehaladásról tudunk beszámolni. A támogatási 
szerződésben rögzített építési költségsoron szereplő ösz-
szeg nem elegendő az elvégzendő műszaki tartalom piaci 
árának megfelelő kivitelezésre, ezért összköltség növe-
lési kérelem került benyújtásra. A kormány 1537/2017.
(VIII.17) határozatában elfogadta a kérelmet. Ennek 
megfelelően július 14-én verseny újra nyitás megtörtént, 

az ajánlatok bontása augusztus 03-án zajlott, jelenleg ér-
tékelésük folyamatban van. Egyszóval nagyobb forrás áll 
rendelkezésre, de emiatt ismét időben csúszás keletke-
zett. A Sportcsarnok és a Vágóhíd beruházás várhatóan 
szeptemberben beindul. Mondanom sem kell, hogy a Vá-
góhídnál is az építőipari árak emelkedése miatt sikerült 
kilobbizni a támogatási összeg növelését. További pályá-

zatok elbírálása van folya-
matban, reméljük több-
ségük nyertes lesz. 

A sertéstelepen meg-
kezdődött az újabb ól 
építése, valamint a híd-
mérleg építése is. Az álla-
tállomány folyamatosan 
bővül, ellátva a konyhát, 
boltunkat. A paprika ter-
mesztés a fóliában zajlik, 
tovább folyik az értékesí-
tés és a konyhai beszállí-
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tás. A konyha mellett már működik a hűtőtároló, mely 
sokat segít a raktározásban és a hűtésben. A kalászosok 
betakarítása megtörtént, eredményesebbek voltunk, mint 
az elmúlt évben. Sajnos földjeink minősége nagyon befo-
lyásolja az eredményt. Ennek ellenére magtáraink meg-
teltek, várjuk a sertésállomány további bővítését. A telep-
re egy új gépjármű került, műhelykocsi formájában, ami 
sokat segít a karbantartói munkában. 

Közben lezajlott a Nemzetközi Tánctalálkozó idén is 
nagy sikerrel és nagyszámú résztvevővel. Civil szerveze-
teink emlékoszlopot állítottak a Faluház udvarán. Mivel 
az előző idényben felnőtt futball csapatunk bajnok lett, 
így megye II. osztályban folytatódik a csapat szereplése, 
reméljük, marad a remek teljesítmény.  Ezúton kívánok 
sok sikert nekik, és a többi csapatnak is. Augusztusban 
megrendezésre került településünkön a XXI. Amatőr 
Fogatható verseny. Új helyen zajlottak az események, na-
gyon nagy létszámú versenyző jött el, igazán színvonalas 
volt a rendezvény. Köszönet a szervezőknek és a résztve-
vőknek. Kiemelném Kalacsi Pétert, aki mint főszervező 
és mint versenyző is részt vett a rendezvényen. Külön di-
cséret és köszönet  Keresztúri Hajnalkának, Némedi Ju-
ditnak, valamint Pintér Jánosnak és csapatának a hadtáp 
(főleg a palacsinta, de minden egyéb más étel is elnyerte a 
közönség tetszését) biztosításáért. A Lovasnapon minden 
főzőcsapat eredményesen teljesített, amit a kapott díjak 
is bizonyítanak. A rendezvényen a Polgárőrség teljesített 
szolgálatot, amit ezúton is köszönünk.  

A programok nem érnek itt véget, hiszen a hétvégén 
településünk részt vesz a térség egyik legnagyobb meg-

mozdulásán a TÁPIÓFESZT-en. Szeptember végén lesz a 
közmunkaprogram kiállítása Budapesten, majd az év ki-
emelkedő eseményeként településünk önállóvá válásának 
70. születésnapja kerül megünneplése a Falunap kereté-
ben. Az eseményre vendégül várjuk kedves testvértelepü-
lésünk, Búzásbesenyő lakóit is. Fogadjuk őket sok szere-
tettel! A falu születésnapja minden tápiószőlősi lakosnak 
ünnep. Mint a családon belül is, ha jeles ünnep közeledik, 
fel kell készülni lélekben és külsőségekben egyaránt. Öl-
töztessük ünneplőbe településünket azzal, hogy a környe-
zetünket rendbe tesszük! Sajnos vannak házak – lakottak 
és lakatlanok egyaránt – ahol az utcafronton a fű nincs 
levágva, száraz és élő gaz borítja a ház elejét. Csinosítsuk 
ki a házat azzal, hogy rendbe tesszük a környezetét. A Fa-
lunapon minden lakost sok szeretettel várunk! Remélem, 
jó idő fogja kísérni a rendezvényt, ahol változatos és sok-
színű programmal készülünk Önöknek. Az ünnep alkal-
mából elkészült egy, a településről szóló film, amin még 
kis finomítások szükségesek. A film vetítése remélhetőleg 
az elkövetkező rendezvényeken már helyet kap.

A Polgármesteri Hivatalban régi dolgozónk  Sipos Ist-
vánné, az óvodában pedig az intézményvezető Némedi 
Endréné nyugdíjba vonul. Köszönet sokéves munkáju-
kért, sok erőt egészséget és boldog nyugdíjas éveket kí-
vánunk nekik. Minden kedves olvasót szeretettel várunk 
rendezvényeinkre. Ünnepeljük együtt Tápiószőlős 70. 
születésnapját! Tisztelettel: 

dr. Szoboszlay Árpád 
polgármester

ESEMÉNYÖSSZEFOGLALÓ 

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 2017. június 14-én munkaterv szerinti rendes ülést 
tartott. Az első napirendi ponton belül elfogadásra kerül-
tek az Önkormányzat által fenntartott Idősek Gondozási 
Központjának szakmai dokumentumai, szabályzatai: Házi-
rend, Idősek Klubja Házirend, Szociális Étkezés Házirend, 
Szervezeti és Működési Szabályzat, Szakmai Program. Ezt 
követően a Képviselő-testület módosította a helyi tűzgyúj-
tás szabályairól szóló önkormányzati rendeletét az alábbi-
ak szerint:

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének 9/2017. (VI.15.) önkormányzati rendelete

a tűzgyújtás helyi szabályairól szóló 9/2015. (III.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjá-
ban, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felha-
talmazás alapján, a tűzgyújtás helyi szabályairól szóló 
9/2015. (III.26.) önkormányzati rendeletet (továbbiak-
ban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. §
(1) A Rendelet 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a követ-
kező rendelkezés lép:
(2) A Rendelet hatálya kiterjed Tápiószőlős Község Ön-
kormányzata közigazgatási területének belterületére, va-
lamint a 6000 m2 területnagyságot meg nem haladó kül-
területi kiskertekre, zártkertekre, ezen területeken vala-
mennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetre.

2. §
Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba, ki-
hirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Az „Egyebek” napirendi ponton belül elsőként a Pest 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavé-
delmi Kirendeltségének támogatás iránti kérelme került 
megtárgyalásra, a Testület a Cegléd Hivatásos Tűzoltópa-
rancsnokságon dolgozó állomány munkakörülményeinek 
javításához 60.000.- Ft összegű támogatás nyújtása mellett 
döntött.
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A Helyi Építési Szabályzat 10/2017. (VI.15.) önkor-
mányzati rendelettel történt módosításával a tápiószőlősi 
1339. hrsz.-ú terület övezeti besorolása Gksz (kereskedel-
mi, szolgáltató) jelű építési övezetre változott.

Döntés született a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálko-
dási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társuláshoz tör-
ténő csatlakozásról, a Társulási Megállapodás elfogadásra 
került.

Megtárgyalta és elfogadta a Képviselő-testület a Tisza-
menti Regionális Vízművek Zrt. Tápiószőlős településen 
nyújtott 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

2017. augusztus 03-án rendkívüli ülés megtartására ke-
rült sor.

Az első napirendi pont keretében döntés született a 
„Sertés vágóhíd és húsfeldolgozó üzem építése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindításáról. A közbeszerzési el-
járás lebonyolításával a Képviselő-testület a KPG Consult 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft-t (2700 Cegléd, Malom u. 18., 
képviseli: Kovács Gábor ügyvezető) bízta meg.

Ezt követően a Képviselő-testület 781.372.165 Ft tel-
jesített költségvetési bevétellel, 572.714.932 Ft teljesített 
költségvetési kiadással, 208.657.233 Ft módosított pénz-
maradvánnyal az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását 
jóváhagyta, valamint elfogadta a 2016. évi belső ellenőrzési 
jelentéseket.

2017. augusztus 9-én soron következő rendes ülését 
tartotta a Képviselő-testület.

Szegedi György igazgató úr előterjesztésében elfoga-
dásra került a Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános 
Iskola és Óvoda 2016/2017. tanévről szóló intézményi be-
számolója.

Ezt követően az aktuális rendezvényekkel (Tánctalál-
kozó, Augusztus 20-i ünnepség, Lovasnap) kapcsolatos 
megbeszélés következett, döntött a Testület a rendezvé-
nyekre fordítható pénzügyi keretek biztosításáról, illetve a 
HALESZ Tánc Egyesület részére a Tánctalálkozó megszer-
vezéséhez 200.000.- Ft támogatás nyújtásáról.

12/2017. (VIII.10.) számmal 2017. szeptember 1-jei ha-
tállyal új alaprendeletet alkotott a Képviselő-testület a hiva-
tali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabá-
lyairól és díjairól. Az új alaprendelet megalkotása a felsőbb 
szintű jogszabályokkal történő összhang megteremtése ér-
dekében vált szükségessé.

Tápiószőlős népviseletével kapcsolatban a Képvise-
lő-testület meghatalmazta a Polgármestert, hogy az 1-2-3. 
helyezett ruhákat készítő tervezőkkel vegye fel a kapcsola-
tot a ruhák 1-1 mintadarabban történő levarrása érdeké-
ben, továbbá az 1. helyezett ruha tervezőjével egyeztesse 
le, hogy a női népviselet mellé hozzá illő férfi népviseletet 
is tervezzen. (A Tápiószőlősi Híradó különszámában meg-
jelent népviselet-tervek közül első helyezést az 1. számú 
ruha, második helyezést a 14. számú, harmadik helyezést 
a 8. számú ruhák értek el.)

A következő napirendi ponton belül döntött a Testület 
az Önkormányzat tulajdonában lévő tápiószőlősi 730/1., 

911/2., 0187/1 és 0207/1. hrsz.-ú, kivett, országos közutak 
(településünk „fő útja”) állami tulajdonba adásáról.

Jóváhagyta a Képviselő-testület a Nyitott Tenyér Egye-
sület számára a 2017. 07. 31. és 08. 04. között lebonyolí-
tásra került Kézműves Tábor megszervezéséhez nyújtott 
50.000.- Ft összegű támogatás kifizetését, valamint az Ön-
kormányzat Központi Konyhájáról biztosított 4 napi meleg 
és 1 napi hideg ebéd költségének önkormányzati finanszí-
rozását.

Jóváhagyásra került a MIHÁLKA ART 2003 Nonprofit 
Közhasznú Kft-vel (2700 Cegléd, Rákóczi út 11.) kötendő, 
tantermek használatba adásának meghosszabbításáról szó-
ló megállapodás.

Sor került a Településképi Arculati Kézikönyv és Telepü-
lésképi rendelet elkészítését indító döntésének meghozata-
lára az alábbiak szerint:

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában bizto-
sított jogkörében az épített környezet alakításáról és védel-
méről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésé-
ben a településfejlesztési és településrendezési feladatairól 
szóló kötelezettségeit, a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében megállapított 
felhatalmazását, valamint a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településren-
dezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
21. és 22. §-aiban foglaltak előírásait figyelembe véve az 
alábbi döntést hozza:

1. Tápiószőlős Község közigazgatási területére a Te-
lepülésképi Arculati Kézikönyv és a Településképi 
rendelet elkészítését a településfejlesztési koncep-
cióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XII. 8.) Korm. rendelet 28. és 29/A. 
§-ai vonatkozó rendelkezései szerinti véleménye-
zési és partnerségi egyeztetési, a 43/A. § rendelke-
zései szerinti eljárásrenddel elindítja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert Tele-
pülésképi Arculati Kézikönyv és a Településképi 
rendelet elkészítéséhez szükséges intézkedések 
megtételére és az ahhoz kapcsolódó szerződések 
megkötésére.

A nyilvános ülés utolsó napirendi pontján belül döntés 
született a települési önkormányzatok szociális célú tü-
zelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás 
igénylésére vonatkozó pályázat benyújtásáról.

 (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 
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Települési Értéktár Bizottság Tápiószőlősön
Tápiószőlős Község Önkormányzata törvényi lehető-

ségnek eleget téve létrehozta a Települési Értéktár Bi-
zottságot.

 A helyi bizottság célja és feladata azonosítani a fellelhe-
tő örökségünk, a helyi és ezzel a magyar kultúra évezredes 
értékei, szellemi és anyagi alkotásai, ember alkotta vagy 
természet adta értékeit. 

A helyi hagyományok, művészeti értékek, új kezdemé-
nyezések bemutatása, a lokálpatriotizmus növelése, spe-
ciális közösségek és jeles személyiségek közbecsülésének 
erősítése. További feladata eldönteni, hogy melyek azok 
az értékek, amelyeket helyi szintre érdemes befogadni és 
melyek azok, amelyek az Értéktár Piramis további „lép-
csőfokára” javasolhatók.

A nemzeti értékek adatait a 114/2013. (IV.16.) Korm. 
rendelet szerint a települési értéktárban a következő, szak-
területenkénti kategóriák  szerint kell azonosítani és 
rendszerezni:

1) Agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi 
termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, 
vadászat és állategészségügy területét –, különösen a me-
zőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a szőlő- és borá-
gazat, továbbá az állat-és növényfajták;

2) Egészség és életmód: a tudományos és népi meg-
előzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi ter-
mékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógy-
növények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és 
fürdőkultúra;

3) Ipari és műszaki megoldások:  az ipari termelés – 
beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi ter-
mékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, 
technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki 
eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

4) Kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és 
tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a nép-
művészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, 
iparművészet, képzőművészet, táncművészet, zeneművé-
szet és színházművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, 
különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő 
értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és tör-
ténelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;

5) Sport, turizmus és vendéglátás: 
– sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség 

megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként 
kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenysze-
rűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett 
tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcstel-
jesítmények;

– turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás 
szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai 

attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, 
valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési 
eljárások;

6) Természeti és épített környezet: 
– épített környezet: a környezet tudatos építési munka 

eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mes-
terséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi 
lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az em-
bert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szel-
lemi termékek;

– természeti környezet:  az ember természetes kör-
nyezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai 
képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és 
geomorfológiai képződmények, természeti tájak, termé-
szeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; 
valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához 
kapcsolódó szellemi termékek.

 
A  Tápiószőlősi Települési Értéktár Bizottság megkezdte 
munkáját. Szervezi a településen fellelhető nemzeti érté-
kek azonosítását, létrehozza a településen fellelhető nem-
zeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt.

A bizottság döntése alapján, településünk értéktárá-
nak tagja:

• Tápiószőlős Község Zászlaja
• Tápiószőlős Szent Orbán Templom
• Tápiószőlős Református Templom
• Szent István szobor
• Árpád-kori templomok Tápiószőlős területén
• „Hollandi-ház” Bagolyvár birtok
• Némedi András költői munkássága
• Tátrai Tibor Ádám Tápiószőlős időjárásának meg-

figyelése, természeti jelenségeiről készült fotói
• Lesták Pálné „sustyából” készült tárgyai
• „Önállósági beadvány” eredeti példánya

A helyi önkormányzat közigazgatási területén talál-
ható, illetve az ott létrehozott nemzeti értékek felvételét 
a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti. 

Kérjük településünk valamennyi lakóját, ajánlásaik-
kal segítsék az értékfeltáró munkát!

Kapcsolatfelvétel: Tápiószőlős Polgármesteri Hivatal 
2769 Tápiószőlős Kossuth Lajos út 65.
e-mail: tapioszolosi.ertektar@gmail.com

Ábrahám Tünde
Tápiószőlősi Települési Értéktár Elnöke
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Óvodai hírek
Elérkezett az ősz. A Tápiószőlős-Újszilvás Református 

Általános Iskola és Óvoda megnyitotta kapuit az óvodás 
gyermekek és a kisdiákok számára.

Ez a nevelési év változást hozott az óvoda életében. 
Némedi Endréné Katika az óvoda vezetője, óvodapeda-
gógusa, 40 éves pedagógusi pályafutását befejezve nyug-
állományba vonul. A tagintézményi teendőket már az új 
megbízott vezető látja el személyemben. Kérem enged-
jék meg, hogy bemutatkozzam.  Tóthné Erős Zinaidának 
hívnak, Tápiógyörgyén élek családommal. Férjem agrár-
vállalkozó,  fiúgyermekünk a Gödöllői Agrártudomány 
Egyetem mesterképzésén vesz részt. Tanulmányaimat 14 
évesen az Egri Óvónőképző Szakközépiskolában kezd-
tem, majd első diplomámat a Szarvasi Főiskolán szerez-
tem óvodapedagógusként. Közel 25 éves pedagógusi pá-
lyafutásom során mindig fontosnak tartottam a szakmai 
megújulást, az új korszerű ismeretek megszerzését és al-
kalmazását, ezért tanulmányaimat tovább folytatva óvodai 
szakértő és fejlesztőpedagógus képzéseken vettem részt. 14 

évet óvodapedagógusként, 10 évet pedig óvodavezetőként 
tevékenykedtem. Az előző nevelési évben fejlesztőpeda-
gógusként dolgoztam az óvodában, ezáltal betekinthettem 
az óvoda életébe, nevelőmunkájába. Eddigi pedagógusi 
munkám mottóját egy mondatban így fogalmaznám meg 
„A gyerekek érdeke mindenek felett.”

Az óvoda nevelőtestületével és a nevelőmunkánkat se-
gítő kollégákkal az óvoda jövőbeli céljának a következő-
ket fogalmaztuk meg: Széleskörű, módszertani tudás gaz-
dagságával a jövő kihívásainak való megfelelés, az óvoda 
gyermekközpontú szemléletét megőrizve, melyet a refor-
mátus hitélet hat át.

Úgy gondolom, hogy jövőképünk megvalósulásának 
alapját az elődök által megteremtett és az általunk meg-
őrizendő értékek adják. Ezen gondolatok jegyében a Tápi-
ószőlősi óvoda  gyermekei és dolgozói nevében nyugdíjba 
vonulása  alkalmából megköszönjük Némedi Endréné 
Kati óvó néninek  sok évtizedes kitartó, lelkes pedagógusi 
munkáját és a gyermekek  iránti szeretetét.

Tóthné Erős Zinaida
óvodai tagintézmény vezető

„Totyogó nap”
Szeptember 4-én, hétfőn új esemény zajlott az óvoda 

életében: a „Totyogó nap”. Ez a kedves kifejezés igazán rá-
szolgált a nevére. A legkisebbek, a leendő kiscsoportosok 
nyílt napja került megrendezésre. A kisgyermekek és szü-
leik, anyukák, apukák vettek részt közösen ezen az esemé-
nyen.  A Totyogó nap a gyermekek és szüleik bemutatko-
zásával, az óvodai jelekkel való ismerkedéssel kezdődött.  
Minden kisgyerek kapott ajándékba egy jelét ábrázoló 
nyakláncot, amit szívesen fogadtak. Közben a kicsik sem 
tétlenkedtek, birtokba vették a csoportszobát, a játékokat. 
Szüleikkel együtt autóztak, építettek, főzőcskéztek. Színes 
papírból közösen készítettek „tenyér emberkét”, saját „ha-
sonmásukat”, amit később a csoportszobánk díszítésében 
fogunk felhasználni. 

Mi óvónénik változatos, vidám tevékenységekkel ké-
szültünk erre a napra. A kedves délelőttöt bábozással 
folytattuk:” Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok” című 
meséjét adtuk elő, ami magával ragadta a kicsik tekinte-
tét. A nap folytatásaként a népi hagyományokból merített 
höcögtető, hintáztató, csiklandozó mondókákat eleve-
nítettünk fel a szülőkkel közösen, ami jókedvre derített 

mindnyájunkat.  A „Tarka kutya…” című dal szintén si-
kert aratott az izgő-mozgó, kicsik körében. Öröm volt lát-
ni, hallani egy kislányt, aki:” – Most én jövök!” – kiáltás-
sal kérte el a bábot a kezemből. Később egy kis mozgással 
folytattuk a napot.  Az esős idő miatt sajnos nem tudtunk 
kimenni az udvarunkra, így az óvoda emeletén folytattuk 
a délelőttöt.  Előkerültek a különféle mozgásfejlesztő játé-
kok, a labda, a trambulin… Lehetett kúszni, mászni, ug-
rándozni, futkározni, kinek hogy tartotta kedve. A végén 
sor került egy „búcsú” körjátékozásra, énekelgetésre is. 
A délelőtt folyamán egyfolytában nyüzsgött a kis csapat, 
gyerekzsivajtól volt hangos az egész óvoda. 

Úgy érzem, ez a két óra együtt eltöltött idő igazán tar-
talmas, mókás, élményekkel teli volt, ami a kisgyermekek 
és szüleik körében is sikert aratott.

 Ez a „Totyogó nap” reméljük, hozzájárult ahhoz, hogy a 
leendő kiscsoportosok könnyedén, zökkenőmentesen be-
illeszkedjenek az óvodai életbe. 

Köszönöm a szülők aktív részvételét a délelőtt folyamán 
a kolléganőim nevében is, és kívánok boldog óvodás életet 
a piciknek!    

Pap Tünde  
óvodapedagógus

„Hunyadiak nyomában Délvidéken”
A Határtalanul „Hunyadiak nyomában Délvidéken” 

pályázat keretében résztvevő diákjainkkal az előkészítő 
szakaszban rendhagyó órákat tartottunk, és fakultatív te-
vékenységeket szerveztünk.

Körbejártuk képzeletben a kirándulásunk színhelyeit, 
ismerkedtünk Szerbia földrajzával. A tanulók kutatómun-
kát végeztek és PowerPoint bemutató segítségével meg-
mutatták társaiknak kutatásaik eredményeit, majd felele-
venítettük tudásunkat a Hunyadiak témakörben.

Készítettünk a vendéglátóink számára ajándékot, tárgy 
illetve műsor formájában.

Szerettük volna azoknak a gyermekeknek is az érdek-
lődését, kíváncsiságát felkelteni a várható kellemes élmé-
nyek iránt, akik soha nem jártak még otthonuktól távol. 
Ezen a téren nagyon sikeres napot zártunk, sőt diákjaink 
is egyre közelebb kerültek egymáshoz.

A Szerbiában tett kirándulásunkról hazatérve egy lezá-
ró, értékelő órát tartottunk. Néhány tanulónk élménybe-
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Szerbiában jártunk
Pályázatot nyertünk, három napra utaztunk Szerbiába. 

Nagyon vártuk az indulást! Az előkészületek során felvil-
lanyozódott a társaság, érdeklődéssel vártuk a látnivaló-
kat. 

 Számomra a legszebb élmény a Versec melletti Zsig-
mond torony- kilátó volt. Amikor felmentünk a kilátóig, 
mintha a felhők között jártunk volna, és mintha meg le-
hetett volna fogni őket. Az itt készített csoportkép, szuper! 

Az is tetszett, amikor Székelykevén, a legdélebbi ma-
gyarlakta település általános iskolás tanulóival beszélget-
tünk, összeismerkedtünk. Néhány kapcsolat azóta is mű-
ködik közöttünk. Persze a közös sportolás is nagyon jó 
volt. A lány focit mi, szőlősi lányok nyertük meg! 

Az is felejthetetlen, hogy együtt volt a két osztály fel-
adatban és örömben. Nagyon – nagyon sokat nevettünk! 

Érdekes volt, hogy hoztunk haza a Palicsi - tó vizéből 
egy keveset, és megvizsgáltuk kémiai szempontból.

Pétervárad és Belgrád (Nándorfehérvár) vára hatalmas 
területen épült fel, óriási építmények. Szinte el lehet téved-
ni a várudvarokon.

Több templomot láttunk, nekem a legegyszerűbb építé-
sű Szent László templom, amely Fejértelepen (a delibláti 
homokpuszta közepén) található, tetszett a legjobban.

Több folyó partján sétáltunk, nézelődtünk: Duna, Te-
mes, Jezava, Bega, Száva, Tisza.

Az is tetszett, ahogyan megszálltunk, bár nem egy he-
lyen aludtunk, de nagyon jót szórakoztunk, nagyon – na-
gyon finomakat ettünk.

Köszönöm, köszönjük a sok fáradozást, amit Tanáraink 
és Tünde néni a pályázat sikeréért tett. Nagyszerű kirán-
duláson vettünk részt!

Pap Virág
tanuló

Megrendezésre került az első tápiószőlősi karate tábor!
A ceglédi SPIRIT SE szervezésében megrendeztük az 

ELSŐ tápiószőlősi Kyokushin Karate edzőtábort augusz-
tus 14-17 között. A tábort a sőregi erdőben található Va-
dászházban bonyolítottuk le, ahol végül összesen 14 kara-
téka edzett együtt négy napon keresztül.

A beköltözés időpontja 14-ei reggel volt, amiben nagy 
segítségünkre voltak a sportolók szülei, hiszen végül négy 
autóval indultunk el a falu központjából a Vadászházhoz. 
Minden nap bent aludt a csapat a házban, együtt keltünk, 
együtt feküdtünk, együtt étkeztünk és együtt edzettünk. A 
napi három edzés elég megterhelő volt a csapat számára, 
de még így is maradt elég energiánk az edzések közötti fo-
cimeccsekre, számháborúra, sétálgatásra és további közös 
programokra. A reggeli edzés után a közösen elfogyasz-

tott reggelit a Kiss-pékség 
biztosította számunkra, az 
ebédet a tápiószelei Tra-
fó Étterem, a vacsoránkat 
pedig minden este közö-
sen készítettük el. Első este 
nyársaltunk, második este 
sütögettünk, harmadik este 
pedig bográcsban főztünk. 
Minden egyes étkezésnél 
megvolt mindenkinek a 
saját feladata. Volt, aki a 
levest kavarta, volt, aki a 
hagymát pucolta, és így to-

számolóval készült, megtekintettük a fotókat és levetítet-
tük a videófelvételeket. 

Egy rendezvény keretében bemutattuk iskolánk tanuló-
inak a legszebb képeinket, a készített műsorunkat. Beszél-
tek a gyerekek a Székelykevén megismert tanulók életéről, 
iskolájukról, továbbtanulási lehetőségeikről. 

Büszkék vagyunk arra, hogy tanulóinkban erősödött 
az egymáshoz tartozás és a hazaszeretet érzése. Örülünk, 
hogy azok a diákok is részt vehettek ezen az élmények-
kel teli kiránduláson, akik hátrányos helyzetük miatt nem 

juthattak volna el ezekre a régi, történelmi helyekre. Ez-
úton kívánunk köszönetet mondani azoknak, akik anyagi 
támogatásukkal elősegítették kirándulásunk sikerét: Tápi-
ószőlős Község Önkormányzata, Tápiószele – Tápiószőlős 
– Újszilvás és Farmosi Református Egyházközség, Halesz 
Tánc Egyesület, FERZOL Kft., Balogné Oláh Johanna, Ké-
zérné Borsik Erika, Kiss Béláné, Pintér János, Visnyei Já-
nos vállalkozók.

Ábrahám Tünde, Péter Melinda
osztályfőnök
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vább. Úgy gon-
dolom, hogy 
ez a négy nap 
remek fejlődési 
lehetőség volt 
a sportolóknak 
egyénenként, és 
a csapat egészé-
nek egyaránt, 
amit jól ki is 
használtunk. A 

tábor elsődleges célja az alapképességek fejlesztése volt, de 
a csapatszellem is szépen emelkedett a gyerekekben.

Összességében azt tudom mondani, hogy egy emlé-
kezetes és tanulságos négy nap volt ez mindnyájunknak, 
ezért a továbbiakban is biztosan lesz még közös edzőtá-
borunk! Nagyon jó volt látni, hogy mennyi, közös céllal 
rendelkező gyereket tud összehozni ez a sportág. Ezúton 

is szeretném megköszönni mindenkinek, aki valamilyen 
formában támogatta ennek a tábornak a létrejöttét, hiszen 
nagyon komoly szervezés és nagyon komoly összefogás 
szüleménye volt ez a négy nap. 

HAJRÁ SPIRIT SE! HAJRÁ TÁPIÓSZŐLŐS!
Oravecz István

XXI. Amatőr Fogathajtó verseny
Augusztus 26-án, immár 21. alkalommal rendeztek Tá-

piószőlősön amatőr fogathajtó versenyt. Kicsit megújulva, a 
falu szívében, a Sportpálya mellett alakítottak ki a szervezők 
versenypályát a fogatok részére.  Már a reggeli nevezéseknél 
is látszott, sok lesz az induló, hosszú, izgalmas versenynek 
nézünk elébe. 

A bírák 70 start engedélyt adtak ki 63 induló részére, hi-
szen volt, aki két külön fogattal is versenyzett. A köszöntő-
ben el is hangzott, ez rekord, hiszen az utóbbi időben Tá-
piószőlősön ennyi fogat nem állt rajthoz, ahogyan az idei 
évben Pest megyében sem volt ennyi induló amatőr fogat-
hajtó versenyen. A gyermek fogatok is szép számmal nevez-
tek, a 70 indulóból 11 gyermek kategóriában nevezett. Fiúk, 
lányok egyaránt a bakra ültek a hat évestől a tizennyolc 
évesig. Újdonság volt ebben az évben, hogy a „D” kategóriá-
ban versenyző póni, egyes, kettes és négyes fogatok mellett a 
pontgyűjtő „C” kategóriában is pályára hajtottak póni kettes 
és Kettes fogatok. Részben ennek is köszönhető a nagyszá-
mú érdeklődés a versenyzők részéről, részben pedig a híres 
vendégszeretetnek, ami jellemző Tápiószőlősre. Nem utolsó 
sorban a fogathajtás nagy múltjának, hiszen Nemes Sándor 
és segítői húsz éven keresztül mindig megrendezték a „Lo-
vasnapot” és gondoskodtak egy kellemes szombati kikap-
csolódásról a lovasok és az érdeklődők számára. 

Évről évre a falu rendezvénynaptárának biztos pontja volt 
a szőlősi amatőr fogathajtó verseny. Az idei évtől Sanyi maga 
mellé hívta Kalacsi Pétert a versenyszervezésbe. A Kalacsi 
Team hétvégenként a környék fogathajtó versenyeit járja és 

igen szép ered-
ményekkel tér 
haza fogata-
ival, ezzel is 
öregbítve Tá-
piószőlős hír-
nevét a fogat-
hajtásban. Így 
természetesen 
Peti nem utasította vissza Sanyi kérését. Emellett a Község 
Önkormányzata is nagyobb részt vállalt a szervezésben. 

A hármas összefogás eredménye egy színvonalas, tem-
pós verseny, egy technikás szépen kivitelezett és dekorált 
pályán. Kiegészítő programokkal, mint a főző- és Falu tor-
tája verseny. A zsűrizésért ezúton is köszönet a Szabadtűzi 
Lovagrendnek és Vér Jánosnak. A teljes család kikapcsoló-
dását szolgálta továbbá  kirakodóvásár, kutyás bemutató, a 
kicsik részére ingyenes arcfestés, csillámtetoválás, ugrálóvár 
és nem hiányozhatott a póni lovagoltatás sem. A verseny vé-
geztével pedig az elmaradhatatlan malacfogó verseny mel-
lett ezúttal kakast is kergethettek a gyerekek. Az állatok az 
idei évben is felajánlások voltak a támogatók részéről, aho-
gyan eddig is. 

A szervezők nevében pedig újra szeretnénk megköszönni 
azt a támogatást, ami nélkül nem sikerült volna ilyen nívós 
rendezvényt szervezni. A tápiószőlősi és szomszédos tele-
pülések vállalkozóinak épp úgy köszönjük, mint azoknak 
a magánszemélyeknek, akik anyagiakkal vagy fizikai, szel-
lemi segítséggel hozzájárultak a XXI. Tápiószőlősi Amatőr 

Fogathajtó Verseny sike-
réhez.

Aki kilátogatott, egy 
kellemes hangulatú tar-
talmas szombati napot 
tölthetett el a sportpá-
lyán. Aki lemaradt róla ne 
csüggedjen, jövőre folyta-
tás következik!

Szervezők
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Támogatóink voltak:
• Balog József és családja
• Barátság Nyugdíjas Klub
• Csizmadia Viktor és családja
• Hegedűs Sándor és családja
• Kalacsi Péter és családja
• Keresztúri Hajnalka
• Kézér László és családja
• Kiss Béláné
• Pintér Gyula
• Pintér János és családja
• Tápiószőlős Központi Konyhája
• Tápiószőlős Község Önkormányzata
• Visnyei János és családja
Segítségüket ezúton is nagyon köszöni a HATE

VIII. Nemzetközi Tánctalálkozó

A HALESZ Tánc Egyesület immár 8. alkalommal ren-
dezte meg augusztus 19-én a nemzetközi tánc találkozót 
Tápiószőlősön, és második alkalommal vett részt az Ál-
lamalapítási ünnepségünk lebonyolításában. Évről-évre 
igyekszik a HATE kicsit többet hozzá tenni a falu kulturá-
lis életéhez. Az augusztus 20-i ünnepséget, rendhagyó mó-
don bent a szobor közvetlen közelében a fák alatt tartottuk, 
abban bízva, 
hogy a kel-
lemesebb le-
vegő és a fák 
alól kiszűrő-
dő zene több 
szőlősi lakos 
figyelmét fel-
kelti. Ebben 
segítségünk-
re voltak az 
Abonyi Fúvószenekar és Mazsorett csoport is, akik térze-
nével várták az ünnepség kezdetéig a gyülekező tömeget. 
A hőségre való tekintettel rövid, de méltó műsorral tisz-
telegtünk államalapító Szent István király és az új kenyér 
előtt. Az ünnepség végén az önkormányzat és a helyi civil 
szervezetek mellett a külföldi tánccsoportok is elhelyez-
ték tiszteletüket kifejező koszorújukat Szent István szobra 
alatt. Majd Tápiószőlős zászlaja és a megszentelt új kenyér 
mögött felsorakozva a mazsorett menettáncával induló-
zene dallamaira vonultunk végig a Kossuth Lajos úton a 
Faluház udvaráig.

 A nap folytatásaként pedig azt az emlékoszlopot lep-
lezte le a HALESZ Tánc Egyesület, Barátság Nyugdíjas 
Klub és a Nyitott Tenyér Egyesület vezetője, melyet a falu 
önállóságának 70. évfordulója alkalmából állított közösen 
a három civil szervezet. Ezzel is kifejezve tiszteletét, a 70 
évvel ezelőtti bátor lépés előtt, mellyel saját kezükbe vették 
a település lakói a sorsuk irányítását és elszakadtak Tápi-
ószelétől, valamint így kívántuk kifejezni köszönetünket 
mind azért, melyet Tápiószőlőstől kaptunk és kapunk, mi 
civil szervezetek. Kérdik sokan, miért is a Faluház udva-
rán lett kialakítva az emlékoszlop helye. Mind három ci-
vil szervezet székhelye a Kossuth Lajos út 1., tehát ennél 
méltóbb helyet találni sem lehetett volna az emlékoszlop 
számára és így a hozzá tartozó kert gondozását biztosítani 
tudjuk.  A civil szervezetek elnökhelyettesei után Balogné 
Oláh Johanna alpolgármester asszony is elhelyezte az Ön-

kormányzat koszorúját az emlékoszlop lábánál.
A megható pillanatok után pedig még maradt egy 

szusszanásnyi idő a vendégek számára mielőtt elfoglalták 
helyeiket a nézőtéren a Faluházban és kezdetét vette a nap 
fénypontja a VIII. Nemzetközi Tánctalálkozó. A fellépő 5 
külföldi tánccsoport előtt a HATE nyitotta meg az estet. 
Majd színpadra léptek Törökország, Észtország, Lettor-
szág, Csehország és Bulgária táncosai, hogy ízelítőt adja-
nak kultúrájukból a tápiószőlősi közönség számára. Két 
műsorszám között pedig bejelentették, az a megtiszteltetés 
érte Tápiószőlőst, hogy a Panoráma Világklub sorai közé 
fogadta, és megalakult a Panoráma Világklub Tápiószőlősi 
Társklubja, a Csizmadia család vezetésével. Azzal a céllal, 
hogy Tápiószőlős még inkább megmutathassa magát kul-
turális téren, és magáévá tegye a Világklub mottóját: „Ha-
tártalan összefogás értékeinkért.” 

 Az újabb emlékezetes pillanatok után, a tánctalálkozó 
végeztével pedig jött az ajándék átadás a vendég tánco-
soknak, és a köszönetnyilvánítás mindazok részére, akik 
segítették a HALESZ Tánc Egyesületet a rendezvény lebo-
nyolításában. Ezután következett a vacsora és a hajnalig 
tartó mulatság, ahol a szőlősiek mutatták meg a külföldi 
táncosoknak, hogy is mulat a magyar ember. A vendégek 
szívesen átadták magukat a magyar mulatós zenének, és a 
végén mindenki együtt táncolt át augusztus 20-ába. 

Az eseménydús rendezvénnyel reméljük elértük célun-
kat és méltóképpen sikerült nem csak az Államalapító ki-
rályunkról, de a falu önállóságának évfordulójáról is meg-
emlékeznünk.

HALESZ Tánc Egyesület
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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

Anyakönyvi hírek

• Nagy Kata  2017.05.31
• Gyurinka Anna  2017. 06.15
• Koncz Dorina  2017. 06.20
• Klemencz Máté Mihály  2017. 06.30
• Nyúzó Mira  2017.07.15
• Jakab Éva Henrietta  2017. 07.26
• Sopronyi Boglárka  2017. 08.05
• Ujszászi Zselyke Emese  2017. 08.21
• Eperjessy Balázs István  2017. 09.01
• Cidor Milán  2017. 09.04
GRATULÁLUNK, JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

ÚJSZÜLÖTTEK

• Kézér Mihályné, Mózes Margit (1937-2017)
• Lantos Enikő (1987-2017)
• Farkas Sándor (1948-2017) 
• Szabó Attila Zsolt (1967-2017)
• Czerovszki József (1937 – 2017)
• Petró Tibor Gáborné, Zakar Katalin (1966-2017)
• Nagy Zoltán (1977-2017)
• Tóth Károlyné, Varga Julianna (1923-2017)
• Plavecz Andrásné, Kaszás Julianna (1922-2017)
• Katona Mihály (1956-2017)
• Matalin Ferencné, Borsik Zsuzsanna (1947-2017)
• Pardi Imre (1928-2017)
• Burka Mihály (1941-2017)

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

ELHUNYTAK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 

szeretett párom és édesapa, NAGY ZOLTÁN temeté-
sén és gyászában részt vettek. Köszönöm a segítséget.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton szeretnénk meg-
köszönni minden kedves rokonnak, jó szomszédnak, 
barátainknak, közeli és távoli ismerőseinknek, hogy 
szeretett és felejthetetlen kislányunkat, és kishúgot, 
ENIKŐT utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, 
és virágot hoztak, vagy bármely módon részvétükkel 
megtisztelték ŐT, és osztoztak mély fájdalmunkban! 
Köszönetet szeretnénk mondani háziorvosunknak, 
Dr. Szoboszlay Árpádnak a lelkiismeretes munkájáért. 
Lantos András és családja
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TÁPIÓSZELEI  
húsfeldolgozó üzemünkbe 

FÉRFI 
MUNKAERŐT 

KERESÜNK 
20-50 év között!
A BEJÁRÁS MEGOLDOTT!

Palcsó Zoltán  Kereskedelmi Kft.

Telefon: 06 30/262-2029
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Aktuális állásajánlataink:
• SZERSZÁMKÉSZÍTŐ, SZIKRAFORGÁCSOLÓ (BÉRMEGÁLLAPODÁS SZERINT)
• HEGESZTŐ (BRUTTÓ 165 000 – 305 000 FT)
• TARGONCAVEZETŐ, ÁRU- ÖSSZEKÉSZÍTŐ (BRUTTÓ 165 000 – 235 000 FT)
• CNC ÉLHAJLÍTÓ, LÉZERGÉP KEZELŐ (BRUTTÓ 157 000 – 318 000 FT)
• NIBBELŐ (BRUTTÓ 134 000 – 272 000 FT)
• BETANÍTOTT MUNKÁS – ÖSSZESZERELŐ (BRUTTÓ 134 000 – 241 000 FT)
• BETANÍTOTT MUNKÁS – LEMUNKÁLÓ (BRUTTÓ 134 000 – 203 000 FT),
• GÉPKOCSIVEZETŐ - (BÉRMEGÁLLAPODÁS SZERINT)
 (A feltüntetett bérek az alap órabérből, a havi bónuszból és a rendelkezésre állási jutalomból tevődnek össze.)

MÉG FIZETÜNK:
MŰSZAKPÓTLÉKOT, TÚLÓRÁT, TOBORZÁSI BÓNUSZT, BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOKAT

JELENTKEZZEN! CSATLAKOZZON CÉGÜNK BŐVÜLŐ CSAPATÁHOZ!
LEGYEN A MUNKATÁRSUNK! 

MI ÖNNEL HOSSZÚ TÁVRA TERVEZÜNK ÉS BIZTOS MUNKAHELYET KÍNÁLUNK!

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és a váltott műszak vállalása nem probléma, 
kérjük keresse Munkaügyi Osztályunkat, vagy küldje el önéletrajzát a megpályázott pozíció megjelölésével!

További információk és álláslehetőségek: http://www.ferzol.hu/?t=allaslehetosegek 
Elérhetőségeink: email - allas@ferzol.hu, telefon – 06 53 585 080 (840-as mellék)

Címünk: FERZOL Kft. 2769 Tápiószőlős, Ceglédi út 15,

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

Dolgozzon a Ferzol Kft-nél!

• korszerű gépekkel, emberi környezetben, európai színvonalú üzemcsarnokban!
• egészségkárosító hatásoktól, vegyi anyagoktól mentes, rendezett, tiszta körülmények között!
• a lakóhelyéhez közel, szabályozott, törvényes munkajogi státuszban, 27 éve működő, magyar 

tulajdonban lévő cégünk saját alkalmazásában!
• megbecsült, motivált kollégákkal, képzett vezetőkkel, egy új és fiatal, lelkes csapatban!

FERZOL „CSÚCSTECHNOLÓGIA A LEMEZMEGMUNKÁLÁSBAN”       



szeptember 29. – Péntek:
10:00-11:30 A település önállóságának 70. 

évfordulója alkalmából emléktábla avatás, 
kopjafa leleplezés, helytörténeti kiállítás  
(Polgármesteri Hivatal)

14:10  Falunapi megnyitó a Sportpályán,  
Pest Megyei Értéktár vándorkiállítás,  
Helyi Értéktár emlékplakett átadó

14:30  Traktor akadályverseny 
15:15  Sportbemutatók: karate, pingpong 
17:10  Rendőrségi bemutatók
18:00  Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános 

Iskola műsora
18:50  RITMUS Dance tánccsoport műsora
20:00  Jump Rock Band élő koncertje
22:15  Scrapheap élő koncertje

szeptember 30. – Szombat: 
9:00-12:30 Lovas felvonulás: Dream Dance 

mazsorett, Tápiógyörgyei fúvós zenekar, 
HALESZ Tánc Egyesület, és Ceglédi 
Hagyományéltető Baráti Kör részvételével. 
8:00-tól 12:00-ig: A délelőtt folyamán 
főzőverseny és szőlővel készített sütemények 
versenye

13:00 Ebéd, Pásztorka Sándor  Jó ebédhez szól 
a nóta című műsora

14:00  Főző- és sütőverseny eredményhirdetése
14:30  Jubileumi házassági évfordulók köszöntése 
15:00  A testvértelepülések köszöntése
15:15 Bihari Gellért stand up előadóművész műsora
15:45  Falu tortája felvágása
16:10 Bernáth Tamás operett énekes fellépése
17:00 Bódi Guszti és a Feketeszemek 

fellépése
18:00 Magyar Rózsa fellépése
19:10  Barátság Nyugdíjas Klub énekkarának 

falunapi dalcsokra
19:20 HALESZ Tánc Egyesület falunapi műsora
20:00  Balázs Fecó élő koncertje
21:10 Irigy Hónaljmirigy fellépése
22:15  Réka és a fiúk élő koncertje

TÁPIÓSZŐLŐS

szeptember

FALUNAP 29-30.

A nap folyamán kirakodóvásár, a gyerekek számára 
ingyenes arcfestés, csillámtetoválás, ugrálóvár!
A műsor változtatás jogát fenntartjuk!

A rendezvény helyszíne: Tápiószőlős Sportpálya (2769 Tápiószőlős, Sport út 2.)


