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Polgármesteri beszámoló
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Olvasót a 2018-as év első lapszámában!
 Lezárult egy év, de már az új év márciusában talál-

juk magunkat. Az elmúlt évben sok feladatot megol-
dottunk és azt kell mondanom, hogy az idei év sem 
szűkölködik feladatokban. Az Iskolánál és az Óvodánál 

is fejlesztések történtek. Új viakolor burkolat került ki-
alakításra, épület felújítás és fűtés korszerűsítés történt 
a Református Egyház és az Állam támogatásának kö-
szönhetően.  Tavaly megünnepeltük településünk füg-
getlenné válásának 70. évfordulóját, tovább folytattuk 
a fóliában a primőrtermesztést, fejlesztettük a sertéste-
lepet, új fogorvosi rendelőt alakítottunk ki, a védőnői 
szolgálatot új helyiségbe költöztetjük hamarosan. 

Az energetikai pályázaton a Könyvtár, Faluház, Pol-
gármesteri Hivatal, Idősek Gondozási Központja külső 
szigetelést, napelem rendszereket kapott. A Faluház-
nál és az Idősek Gondozási Központjánál komplett 
nyílászáró cserére is sor került. Az Idősek Gondozási 
Központjában új kazánok lettek beépítve, teljes fűtés 
rekonstrukción vagyunk túl, és az első tél a 21 év alatt, 
hogy a bent lakók nem panaszkodnak a hőmérsékletre, 
nem fáztak. 

Az Idősek Gondozási Központjában az emeleten 
kialakításra kerültek új helyiségek, melyek a dolgozók 
jobb munkakörülményeit biztosítják. 

A Polgármesteri Hivatalban az ASP rendszer beve-
zetésre került, új fénymásoló, nyomtató került megvé-

telre, új gépek és technikai berendezése álltak szolgá-
latba. A Központi Konyhához 50m2 hűtő tároló került 
kiépítésre, új buszmegállókat kapott a Pándi út Bata út 
sarok. Átadtuk az új Trianon emlékművet. 

Megtartottuk a Falunapot, az újra 
faragott Kopjafát felállítottuk a Pol-
gármesteri Hivatal előtti parkban. 

A Faluház belső átalakítása és fes-
tése folyamatban van egy közművelő-
dési pályázatnak köszönhetően, mely-
hez természetesen önerő is szükséges 
volt. Autóparkunk is bővült a Bel-
ügyminisztériumnak köszönhetően. 
A START munkaprogramban végzett 
kiváló tevékenységünk elismeréseként 
vásárolhattunk egy Opel Vivaro 9 sze-
mélyes kisbuszt, valamint egy Ford tí-

pusú platós, 6 személyes kisteherautót. 

Fogadtuk testvértelepülésünk, Búzásbesenyő képvi-
selőit. Sikeresen lezajlottak rendezvényeink, jó ered-
ménnyel vettünk részt a Tápiófeszten, valamint a Köz-
foglalkoztatási kiállításon. Elkezdődött a Sportcsarnok 
építése, és a megvásárolt terület csatolása a Sportpá-
lyánál. Korcsoportos csapataink és felnőtt csapatunk 
becsülettel helyt álltak a bajnokságban az egyre jobb 
technikai háttérnek köszönhetően a futball szakosz-
tálynál. Erőemelő egyesületünk is nagy népszerűség-
nek örvend, van mozgás a sportnál. 
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Elkezdtük a Sportkomplexum előtti parkoló kialakí-
tását. A vágóhíd beruházás is megindult, remélhetőleg 
május végéig átadásra kerül a létesítmény. Közben a 
Sportépület mögött magasfeszültség távvezeték áthe-
lyezés történt, a vágóhíd, műhely, sertéstelepnél új vil-
lanyhálózat, trafóállomás kerül kialakításra. Folyamat-
ban van az Alkotmány utcában a Központi Konyhától a 
gázvezeték bővítése. A szociális tűzifa programban si-
keresen vettünk részt, köszönhetően felső vezetésünk-
nek, az idei évben nagyobb mennyiségű tűzifa került ki-
osztásra, természetesen ehhez is hozzá kellett tennünk 
az önrészt. A Központi Konyhánál új főzőzsámoly állt 
szolgálatba. Megtartottuk az év végi rendezvényeinket. 
Ismét meghitt ünnepség keretein belül, a Lakossággal 
együtt bekapcsoltuk az ünnepi fényeket. Bemutatásra 

került a 2018-as Kalendárium. Az újság hasábján ke-
resztül is szeretném megköszönni mindazok munkáját, 
akik a Kalendárium létrejöttében bármiben is tevéke-
nyen részt vettek! 

Bemutatásra került Tápiószőlős népviselete. A meg-
hirdetett pályázatot a legtöbb érvényes szavazatot ka-
pott, Héjja Jánost által megálmodott és elkészített viselet 
nyerte. Gratulálunk, köszönjük! Megrendezésre került 
az Adventi hangverseny a Katolikus templomban, mely 
kapcsán hálás köszönetünket szeretném kifejezni Ko-

vács Attila atyának, hogy ismét biztosította templo-
munkat a hangversenyhez! A Polgármesteri Hivatalban 
két dolgozó nyugdíjba vonult, ezúton is kívánunk Sipos 
Istvánnénak és Ujszászi Csabánénak boldog nyugdíjas 
éveket, jó egészséget, köszönjük a több évtizedes mun-

kájukat! Három dolgozó távozott. Az új dolgozók átvet-
ték a feladatokat, és a megtépázott könyvelési feladatok 
e hónap végéig rendeződnek. Nagyon nagy feladat előtt 
áll a település, a lakosság, a Polgármesteri Hivatal, és az 
Önkormányzat valamennyi dolgozója. 

Indul a csatornázás és az ivóvíz hálózat rekonstruk-
ciója, új kút, új ivóvíz telep kialakítása. Várhatóan sok 
feladatot, néha kellemetlenséget teremt majd a csator-
názás a településen, kérjük a lakosság türelmét, remél-
hetőleg 2019 végéig befejeződnek a munkálatok. Foly-
tatjuk az idei évben is a fóliában a primőrtermesztést, 

tovább fejlesztjük a sertéstelepet, a leendő vágóhíd ellá-
tásának optimalizálása miatt. Remélhetőleg az idei év-
ben több időt, figyelmet tudunk fordítani az utak kar-
bantartására, a meglévő rendszerek működtetésének 
ésszerűsítésével. 

Országgyűlési választások lesznek a közeljövőben. 
Bízunk, hogy az elkezdett folyamatok folytatódnak, és 
településünk is egyre inkább részesül az ország gazdasá-
gi helyzetének köszönhetően a támogatásokban. Min-
denkit arra kérek, hogy április 8-án menjen el szavazni! 
Mire megjelenik az újság, már tavasz lesz és a sarkvidé-
ki időjárás már a múlté lesz. 

Hamarosan újraéled a természet és reményeink sze-
rint településünk az idei évben is sokat szépül, épül, vi-
rágzik.

Ehhez kívánok minden kedves olvasónak erőt, 
egészséget! 

Tisztelettel:
dr. Szoboszlay Árpád  polgármester
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ESEMÉNYÖSSZEFOGLALÓ 
Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete 2018. január 17-én tartotta 2018. évi első 
rendes ülését.

Az első napirendi ponton belül a Duna-Tisza közi 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkor-
mányzati Társulás létrehozásáról szóló Társulási Megál-
lapodás módosítását tárgyalta a Testület. A módosításra 
többek között azért volt szükség, mert újabb települések 
jelezték csatlakozási szándékukat a Társuláshoz. A Kép-
viselő-testület elfogadta a módosítást és felhatalmazta a 
polgármestert annak aláírására.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint felül-
vizsgálta a Testület a Tápiószőlős Község Roma Nemze-
tiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Meg-
állapodást, azt változatlan formában jóváhagyta.

Harmadik napirendi pontként Tápiószőlős Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete kimondta, 
hogy csatlakozik a betelepítést elutasító településekhez, 
valamint, hogy Tápiószőlős nem akar sem bevándorlás-
szervező irodákat, sem migránsokkal teli magyar váro-
sokat!

Következő napirendi pontként a lakásbérleti szer-
ződések felülvizsgálata következett. A Testület úgy 
döntött, hogy a napirendi pontot a 2018. február 14-i 
képviselő-testületi ülésre elnapolja. Ezzel egyidejűleg 
megbízza a Szociális Bizottságot, hogy ezen ülés idő-
pontjáig a lakásbérletekre vonatkozó kritériumokat 
vizsgálja felül, tegyen javaslatot az esetleges módosítá-
sokra, a lakásbérleti díjak mértékére.

A Képviselő-testület megtárgyalta a Tápiószőlősi 
Polgárőr Egyesület kérelmét. Az előző évekhez hason-
lóan 2018. évre vonatkozóan is 400.000.- Ft támogatást 
ítélt meg részükre, melyet két részletben kaphat meg az 
Egyesület, természetesen elszámolási kötelezettség mel-
lett.

A Laurus Laurus Alapfokú Művészeti Iskola (5000 
Szolnok, Templom u. 10.) kérelmet nyújtott be a Kép-
viselő-testülethez, melyben kéri a Faluház térítésmen-
tes rendelkezésre bocsátását a táncoktatásokhoz. A 
Testület az Önkormányzat tulajdonában lévő Faluház 
nagytermét a 2017/2018. tanévben ingyenesen a kérel-
mező intézmény rendelkezésére bocsátja, amennyiben 
a gyermekek táncoktatását térítésmentesen biztosítják.

A következőkben döntött a testület a megüresedett 
illetve megüresedő álláshelyek feltöltésének engedélye-
zéséről. A Testület a Polgármesteri Hivatalban megüre-
sedett, illetve 2018. február 12. napjáig megüresedésre 
kerülő álláshelyek (igazgatási ügyintéző, pénzügyi ügy-
intéző, adóügyi ügyintéző) betöltését engedélyezi. Ezen 
kívül az Önkormányzat fenntartásában működő Idő-
sek Gondozási Központjában megüresedett szociális 

gondozói álláshely betöltését is engedélyezi, továbbá a 
szociális gondozói álláshely betöltésének következtében 
megüresedésre kerülő takarítói álláshely betöltését is.

A Képviselő testület az elektronikus ügyintézéssel 
kapcsolatos önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről döntött, ugyanis a 16/2005. (X.20.) ön-
kormányzati rendelet kizárta az elektronikus ügyin-
tézés lehetőségét, melyre a Ket. adott felhatalmazást. 
2018.01.01-jétől már az általános közigazgatási rend-
tartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) alkalmazan-
dó a közigazgatásban, amely kifejezetten biztosítja az 
elektronikus ügyintézés lehetőségét, ezen kívül az elekt-
ronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló törvény rendelkezései alapján – meg-
határozott ügyekben – mind az önkormányzat, mind a 
jegyző elektronikus ügyintézésre kötelezett.

Az Egyebek napirendi ponton belül döntött a Testü-
let, hogy a Tápiószőlősi Községi Sportegyesület (elnök: 
Nyíri Mihály) által 2018. március 10-én 18.00 órai kez-
dettel rendezendő Sportbál megtartására a Központi 
Konyha ebédlőjét és annak berendezését, felszerelését 
biztosítja. Emellett Tápiószőlős Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete Némedi Nándorné önkor-
mányzati dolgozó kérelmének helyt adva a Faluház épü-
letét ingyenesen bérbe adja a 2018. augusztus 4. napján 
tartandó családi rendezvény (esküvő) megtartására.

2018. február 5-én rendkívüli ülést tartott a Képvise-
lő-testület, melyen a Szervezeti és Működési Szabályzat 
kiegészítéséről döntött, amelyre a megüresedésre kerü-
lő jegyzői állás betöltetlensége miatt volt szükség. 

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének 2/2018 (II.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2007. (II.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § 
(4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazása 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában meghatározott, a szervezetének kiala-
kításával és működési rendjének meghatározásával 
kapcsolatos feladatkörében eljárva az Önkormány-
zat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2007. (II.15.) önkormányzati rendeletének mó-
dosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet 62. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(6) A jegyzői és az aljegyzői állás egyidejű betöltet-
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lensége esetén a polgármester a jegyzői feladatok ellá-
tására a Polgármesteri Hivatal személyi állományából 
felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőt bíz-
hat meg.”

2. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ki-

hirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A következő rendes ülés megtartására 2018. febru-
ár 14-én került sor. 

Első napirendi pontként elfogadásra került a 2018. 
évi rendezvénynaptár tervezete, melyet jelen újságban 
olvashat a Lakosság.

A Képviselő-testület ezt követően a Tápió Natúrpark 
működésére lakosságszám alapján 55.- Ft/fő/év támo-
gatás biztosításáról döntött.

Következő napirendi pontban a Tápiószele és Térsége 
Közhasznú Mentésügyi Alapítvány támogatási kérelmé-
re, mentéshez szükséges eszközök beszerzésére 50.000.- 
Ft támogatás nyújtásáról döntött a Képviselő-testület.

Jóváhagyta a Testület a Magyar Mezőgazdasági Mú-
zeum és Könyvtár Blaskovich Múzeuma és a Tápió-
szőlős-Újszilvás Református Általános Iskola között 
kötendő megállapodást, az Önkormányzat vállalta a 
megállapodásban szereplő bruttó 90.000.- Ft/tanév ösz-

szegű költség megfizetését. Ezek után a Testület jóvá-
hagyta az Óvodából a régi óvodai ágyak adományozását 
a ceglédi református óvoda részére, valamint engedé-
lyezte az Óvoda udvarán lévő balesetveszélyes csúszda 
elbontását.

A Szociális Bizottság által kidolgozott javaslatot a 
Képviselő-testület jóváhagyta és a lakásbérleti díjak 
emeléséről döntött. A Testület döntésének értelmében a 
lakásbérleti díjak 2018. 04. 01. napjától 50% mértékben 
emelkednek, magánszemélynek történő bérbeadáskor 
a bérleti díj: 375 Ft/m2, vállalkozásnak történő bérbe-
adáskor: 675 Ft/m2.

Az Egyebek napirendi ponton belül döntött a Testü-
let, hogy a Központi Konyhára egy fő kinevezését en-
gedélyezi, továbbá döntés született a Központi Konyha 
bérbe adásáról családi rendezvényekre. Ezen kívül en-
gedélyezte a Testület a Faluház használatát a Reformá-
tus Egyházközség nyári táborainak idejére.

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

Abonyi Aranka
megbízott jegyző

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója
A Köztársasági Elnök a 2/2018. (I. 11.) KE határoza-

tával az országgyűlési képviselők 2018. évi általános 
választása időpontját 2018. április 8. napjára (vasár-
napra) tűzte ki.

A 2018. évi országgyűlési választás a választási el-
járásról szóló törvény alapján egyfordulós 199 parla-
menti képviselő (106 országgyűlési egyéni választóke-
rületi képviselő és 93 országgyűlési képviselő országos 
listáról) kerülhet be a választás eredményeként a Par-
lamentbe. A 106 egyéni országgyűlési választókerület 
közül Tápiószőlős közigazgatási területén lakcímmel 
rendelkező választópolgárok Pest megye 09. számú 
országgyűlési egyéni választókerület képviselő jelölt-
jeire szavazhatnak. Az országgyűlési egyéni választó-
kerületek térképe a www.valasztas.hu honlapon elérhe-
tő.

A Helyi Választási Iroda a Polgármesteri Hivatalban 
(2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.) működik. A 
választások előkészítésével, lebonyolításával kapcso-
latos jogi, szervezési, informatikai tájékoztatás, felvi-
lágosítás kérhető a +36-53/385-008 telefonszámon, il-
letve személyesen az igazgatási irodában minden nap 
a Hivatal munkaideje alatt. A Helyi Választási Iroda az 
országgyűlési képviselők választásával kapcsolatos kér-
déseket, észrevételeket a jegyzo@tapioszolos.hu e-mail 
címen is fogadja.

VÁLASZTÓK NYILVÁNTARTÁSA
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvéte-

lükről szóló értesítést 2018. február 19-ig kapták meg 
a Nemzeti Választási Irodától. Az értesítő tartalmazza 
annak a szavazókörnek a számát és címét, ahol a szava-
zás napján a választópolgár leadhatja a szavazatát. Az a 
választópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt, vagy azt 
elveszíti, a Helyi Választási Irodától 2018. április 6-án 
16 óráig új értesítőt igényelhet.

Amennyiben a választópolgár a szavazás napján 
külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetsé-
gén, vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát abban 
az esetben, ha kérte a külképviseleti névjegyzék-
be történő felvételét. A külképviseleti névjegyzékbe 
való felvételt a helyi választási iroda vezetőjétől 2018. 
március 31-én 16.00 óráig lehet kérni, személyesen, 
ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy 
ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu 
honlapon.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakóhelyé-
től távol, de Magyarország területén tartózkodik, átje-
lentkezéssel szavazhat. A választópolgár lakóhelye sze-
rinti választási iroda az átjelentkezőt a kérelem alapján 
törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékből, egy-
idejűleg felveszi azon településnek a település szintű la-
kóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt 
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szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár 
szavazni kíván. Az átjelentkezéssel a választópolgár a 
lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerü-
let szavazólapján szavazhat. A választópolgár legké-
sőbb 2018. április 6-án (péntek) 16.00 óráig kérheti 
az átjelentkezést, illetve visszavételét a lakcíme szerinti 
névjegyzékbe. Az átjelentkezés személyesen ajánlott le-
vélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus 
regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon 
kérhető. A kérelemnyomtatvány igényelhető a Helyi 
Választási Irodán.

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben 
szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve 
fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiség-
be mozgóurnát kérhet. A mozgóurna iránti kérelmet 
2018. április 6-án 16.00 óráig a Helyi Választási Iro-
dához lehet benyújtani, személyesen vagy meghatalma-
zott útján teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazással (teljes bizonyító erejű az okirat, ha 
azt saját kezűleg írták és aláírták, a nem saját kezűleg 
írt okiraton két tanú aláírásával vagy ügyvéd ellenjegy-
zésével tanúsítja, hogy azt a nyilatkozó írta alá. A tanúk 
lakcímét az okiraton fel kell tűntetni.), levélben, a www.
valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció 
esetén a www.magyarorszag.hu honlapon. A szavazás 
napján mozgóurnát már csak a szavazatszámláló bizott-
ságtól lehet kérni. A kérelemnek a szavazás napján a 
szavazatszámláló bizottsághoz legkésőbb 15.00 óráig 
be kell érkeznie.

A fogyatékossággal élő választópolgár kérheti, hogy 
akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson a 
kérelmet a Helyi Választási Irodához kell benyújtani 
2018. április 6-án 16.00 óráig.

A látássérült választópolgár, 2018. március 29-én 
16.00 óráig kérheti előzetesen formanyomtatványon 
Braille-írással ellátott szavazósablon igénybevételét a 
szavazás segítése céljából.

A névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelem-
nek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési 
nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosító-
ját, továbbá a választópolgár megadhatja a postacímét, 
email címét vagy telefax számát, ahova a kérelmével 
kapcsolatos értesítés megküldését kéri. Az adatokat a 
személyi igazolványban szereplő adatokkal megegyező-
en kell megadni. A nem megfelelő adatközlés a kérelem 
elutasítását vonja maga után.

SZAVAZÁS
Szavazni a szavazás napján, azaz 2018. április 8-án 

06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a vá-
lasztópolgár lakóhelye szerinti szavazókörben lehet.

Átjelentkezéssel szavazni a kijelölt 003. számú sza-
vazókörben (2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 85. Vé-
dőnői Rendelő) lehet. 

A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe törté-
nő felvételről szóló értesítőn szerepel.

A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának 
lehetővé tétele érdekében – kérésére – a szavazatszám-
láló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi. 
Mozgóurnát a választópolgár írásban kérhet, a szava-
zás napját megelőzően 2018. április 6-án 16.00 óráig 
a választási iroda vezetőjétől, a szavazás napján 15.00 
óráig a szavazatszámláló bizottságtól.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemu-
tatásával lehet:

 – lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazono-
sító igazolvány vagy

 – lakcímigazolvány ÉS személyazonosító igazol-
vány vagy

 – útlevél vagy
 – 2001. január l-jét követően kiállított vezetői en-

gedély.
Az „Értesítőt” szavazatszámláló bizottság munkájá-

nak megkönnyítése érdekében szintén célszerű felmu-
tatni.

Szavazni két szavazólapon lehet. Az egyik szavazó-
lapon az országos listát állító jelölő szervezetek, a má-
sikon az adott választókerületi egyéni országgyűlési 
képviselő-jelöltek szerepelnek. Az országos nemzeti-
ségi önkormányzati listára azon választópolgárok sza-
vazhatnak, akik kérték a nemzetiségi hovatartozásuk 
névjegyzékben történő feltűntetését az országgyűlé-
si választásra is kiterjedő hatállyal, ebben az esetben 
azonban ők a jelölő szervezetek (pártok) országos listá-
jára nem szavazhatnak.

Fontos, hogy az a választópolgár, aki átjelentkezéssel 
lakóhelyén kívül szavaz, a lakcíme szerinti országgyűlé-
si egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.

Minden szavazókörben a szavazólapok kitöltéséhez 
legalább két szavazófülke áll a választópolgárok rendel-
kezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó 
tartózkodhat a fülkében. A választópolgár, ha nem tud 
olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely más 
ok akadályozza a szavazásban, akkor általa választott 
segítőt, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság 
két tagjának együttes segítségét veheti igénybe.

A látássérült választópolgár, amennyiben azt előze-
tesen formanyomtatványon kérte, Braille-írással ellátott 
szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljá-
ból.

ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazóla-
pon szereplő egy egyéni jelöltre és egy országos listá-
ra lehet, a lista, illetve a jelölt neve alatti, melletti vagy 
feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ 
vagy X).

További kérdéseikkel forduljanak bizalommal a He-
lyi Választási Iroda munkatársaihoz!

Abonyi Aranka HVI vezető
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Keresztúri Hajnalka- képviselő
1986. 05.04-én születtem. Az általános iskolai ta-

nulmányaimat, csak részben folytattam a Tápiószőlő-
si Általános Iskolában. A negyedik osztály befejezését 
követően felvételt nyertem a Ceglédi Mészáros Lőrinc 
Katolikus Általános Iskolába egy német tagozatos osz-
tályba. Az ottani diákok akkor már két éve tanulták az 
idegen nyelvet. Röpke idő állt rendelkezésemre, hogy 
felzárkózzak hozzájuk. A sikeres felvételire történő fel-
készülésemet természetesen tanári segítséggel tudtam 
elérni.  A mai napig nagyon hálás vagyok Budainé ta-
nárnőnek, aki heti több alkalommal foglalkozott velem 
és sikeresen abszolváltam segítségével ezt a feladatot. 
Tanulmányaim során több országos német szép kiejtési 
versenyen vettem részt, ahol a döntőig jutva szép ered-
ményeket értem el. 8 osztályban a pályaválasztás előtt 
állva a jó tanulmányi eredményeim ellenére mégis úgy 
döntöttem nem gimnáziumban folytatom tanulmánya-
imat. Akkor már a családunk vállalkozása építőipari 
kivitelezésekkel is foglalkozott és úgy gondoltam, sze-
retnék ezen a területen dolgozni.  A Szolnoki Építészeti, 
Faipari és Környezetgazdálkodási Szakközép- és Szak-
iskolában érettségiztem. Itt a német tanulmányaimat 
kis időre félre téve francia idegen nyelvet választottam 
érettségi tantárgynak.  A mindennapi hazajárás nem 
volt megoldható, így kollégiumba kerültem és csak a 
hétvégéimet töltöttem itthon. 

Már ebben az időszakban is foglalkoztatott a Ma-
gyarországi politika, hiszen az Európai Unióhoz tör-
ténő csatlakozásunk ebben az időszakban, 2004-ben 
történt meg. A főiskolára történő jelentkezésemnél a 
szakirány megjelölésénél ez is fontos szerepet kapott. 
Érdekesnek tartottam az építőmérnöki kar akkor fris-
sen meghirdetett szakát, miszerint településmérnök-
ként végezhetek és az önkormányzatoknál az építésügyi 
feladatokon túlmenően hossztávú fejlesztési irányainak 
tervezési folyamatával foglalkozhatok. Az építészek 
által tanult tervezési tantárgyait és az építőmérnökök 
mechanikai tantárgyait kiegészítve jogi és településfej-
lesztési tantárgyakat kellett teljesítenem. Diákmunkát is 
vállaltam, és mellette a jó tanulmányi eredményeimnek 
köszönhetően ösztöndíjban is részesültem. Visszagon-
dolva már akkor is megmutatkozott, hogy lételemem, 
hogy folyamatosan leterheljem magam feladatokkal, 

ami a mai napig nem változott. 2007-ben, Erasmus ta-
nulmányi ösztöndíj elnyerésével, fél évet a németorszá-
gi Hochschule Wismar-on végezhettem el, ahol német 
nyelven teljesítettük csoporttársaimmal az itthon felvett 
tantárgyainkat. A következő évben lediplomáztam és 
férjhez mentem. Elköltöztem Tápiószőlősről kis időre, 
Karcagra. A hazaköltözésemet követően sem vágytam 
vissza a nyüzsgő Debrecen, vagy Karcag felé. Munkát is 
gyorsan találtam és azt sem éltem meg soha teherként, 
hogy nap, mint nap buszoznom kell a 15 km-re lévő 
Ceglédre. A nagyobb városokban ennél a pár perces út-
nál sokkal több időt töltenek az emberek utazással. 

A 2008-as tanévtől kezdődően a mai napig a Ceg-
lédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki 
Szakgimnázium és Szakközépiskolája építős szakmai 
tanára vagyok, ahol 7. éve az építészeti munkaközös-
ség vezetőjeként is tevékenykedem. Ezáltal felada-
tommá vált a folyamatosan változó kerettantervek 
elvei alapján a helyi programok aktualizálásának el-
készítése, koordinálása. A szakmai vizsgák előkészí-
tése, lebonyolítása. Diákokat készítek fel a Szakma 
Kiváló Tanulója versenyére, ahol szép eredményeik 
születtek az elmúlt években. 2013- ban lehetőséget 
kaptam igazgatóhelyettesi munkakör betöltésére. Az 
iskola gyakorlatai oktatásának megszervezése, vala-
mint a külső cégekkel történő kapcsolattartásokon 
kívül az új tanulószerződések előkészítése, illetve a 
közismereti és szakmai versenyek, kompetenciamé-
rés lebonyolítása vált feladatommá. Munka mellett 
2014-ben levelező tagozaton elvégeztem a Debrece-
ni Egyetem Műszaki Karán a Településmérnök MSC 
szakirányt, egyetemi szintre emelve ezzel a főiskolai 
diplomámat. Tanulóimat is motiválta, hogy tanultam 
és igazi örömként éltem meg, amikor a 28 fős végzős 
osztályomból 12-en úgy döntöttek, hogy a szakmai 
vizsga után nappali tagozaton folytatták tanulmánya-
ikat az érettségi megszerzése céljából. Szeptember-
ben újra folytatom tanulmányaimat, mérnök-tanári 
végzettséget szeretnék szerezni a Műszaki Egyete-
men. 

2015-től újra lehetősége nyílt az iskoláknak a gya-
korlati oktatásvezetői státuszra. Jelenleg, mint gya-
korlati oktatásvezető, heti négy szakmai órám mel-
lett a nappali és esti munkarend szerinti képzéseink 
gyakorlati óráinak megszervezésével foglalkozom. 

Kedves Olvasók!
Ezúton szeretnénk megköszönni Önöknek a kedves és elismerő szavakat, melyeket a 2018-as Tápiószőlősi 

Kalendáriummal kapcsolatban intéztek hozzánk! 
Továbbá elnézést kérünk Keresztúri Hajnalka képviselőtől, hogy sajnálatos módon, az írása hiányosan jelent 

meg a Kalendáriumban! Ez úton szeretnénk a hibát helyreigazítani, így most leközöljük a teljes írást! Még egy-
szer elnézést kérünk a hibáért!

Szerkesztők
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KUTASSUK EGYÜTT LAKÓHELYÜNK HITELES MÚLTJÁT!
Kedves Olvasók!

Tápiószőlős Község Önkormányzata tavaly elkezdte   településünk régmúltjának emlékeit, történéseit ösz-
szegyűjteni. Felkerestünk jó néhány embert, akikkel riportot készítettünk egy adott kérdéssor alapján. Sze-
rencsénkre, a megkérdezettek szívesen osztották meg velünk emlékeiket, melyek segítségével lakóhelyünk 
eddig ismeretlen, vagy már majdnem feledésbe merült történéseit, eseményeit ismerhetjük meg. 

Ezen riportok feldolgozása még folyamatban van. Hamarosan helyet kapnak majd egy honlapon, ahol 
bárki betekintést nyerhet az értékes interjúkba. Fontosnak tartjuk lakóhelyünk értékeinek köztudatban tar-
tását. 

De sajnos még mindig vannak olyan területek, melyeket  homály fed. Ezért ebben az évben is folytatjuk a 
riportok készítését a múlt hiteles tanúival.

Továbbá az Önök segítségét szeretnénk kérni. Amennyiben birtokukban vannak olyan írásos emlékek, 
régi újságok, melyek még közelebb vinnének Bennünket a múlt pontosabb megismeréséhez, kérjük, hogy 
juttassák el hozzánk! Mi beszkenneljük, lemásoljuk, s utána természetesen visszaadjuk Önöknek ezeket az 
írásos dokumentumokat! 

A Polgármesteri Hivatalban Abonyi Arankának adhatják le ezeket az írásos kiadványokat, vagy  
tapioszolos.kalendarium2017@gmail.com e-mail címre küldhetik el.

Előre is köszönjük önzetlen segítségüket!

Iskolánk saját tanműhelyének és oktatóink koordinálása, az illetékes iparkamarával történő szoros együtt-
működés és a cégekkel történő kapcsolattartás a mindennapi munkám része. Itt meg kell jegyeznem, hogy én 
mindig nagyon sajnáltam a tanárainkat és soha nem gondoltam volna, hogy ezen a területen fogok dolgozni. 
Minden nap egy szép kihívás a sok kamasz között, akik legfőképp semmit sem szeretnének csinálni és még 
azt sem igazán tudják sokan, hogy mi érdekli őket. Természetesen ezzel a szülők is szembesülnek, hisz a mai 
világunk az igazi értékeket háttérbe szorítja. Lehetőség rengeteg van, mégis úgy érzem, kevés fiatal tudja 
igazán jól kihasználni. Óriási élmény számomra, hogy ezen életszakaszukban segíthetjük őket abban, hogy 
érettségit szerezhessenek, vagy olyan szakmát tanuljanak, amellyel a későbbiekben életüket alapozhatják 
meg. Kiskamaszként érkeznek hozzánk, az iskolába és felnőttként, fiatal munkavállalóként bocsátjuk őket 
útnak.  

Nem csak ezzel a korosztállyal töltöm szívesen az időt. Hosszú évek óta a Nyitott Tenyér Egyesület el-
nökhelyetteseként, a nyári táborokban egy-egy hetet töltök a helyi általános iskolás gyerekekkel. Jó érzés, 
a közösségért tenni akaró emberekkel együtt dolgozni. Az egyesület tagjai és én is fontosnak tartom, hogy 
azon gyerekek is élményekben részesülhessenek a nyári szünet alatt, akiknek a lehetőségeik nem teszik 
lehetővé, hogy drága táborokban tölthessék a nyarat. Természetesen a táboroztatáson kívül is folyamatosan 
igyekszünk munkánkkal azok életkörülményeit javítani, akiknek ez egyedül nehezen megy. Sokan adakoz-
nak nagy-nagy szeretettel, amely mindig jó érzéssel tölt el. Tápiószőlősön sok olyan ember él, akik ha látják, 
hogy valaki bajban van, nem fordítják el a fejüket. Örülök, hogy ebben a közösségben élhetek és munkám-
mal én is hozzá tehetek ehhez a szemlélethez, amely már oly sok helyen elveszett. Hálás szívvel gondolok 
mindazokra is, akik szavazataikkal lehetővé tették, hogy önkormányzati képviselőként is dolgozhatom az 
itt élő emberekért. A rendezvények lebonyolításában aktívan részt veszek, amelyeknek programjait mindig 
igyekszünk úgy összeállítani, hogy minden korosztály megtalálja a hozzá közel álló programot. Település-
mérnöki végzettségem pedig az egyéb önkormányzati kérdések eldöntésében segíti munkámat. Bár sok min-
dent tanultam a közigazgatással kapcsolatosan, természetesen egészen más, amikor tényleges feladatokkal 
kapcsolatos döntéseket kell meghozni. Úgy érzem, sokat tanultam az elmúlt három év alatt és sokkal jobban 
megismertem az itt élő embereket, a településünket, és működésével kapcsolatos teendőket, vagy adott eset-
ben problémáit. Ez utóbbiak megoldásánál pedig sok esetben ütközik az ember akadályokba. A beruházások 
finanszírozását nagyban segítik a pályázatok. Szinte lehetetlen a mai árak mellett egyéb módon fejleszteni a 
településeknek. Bízom benne, hogy a következő években is lesznek lehetőségei Tápiószőlősnek és valóban 
olyan lakható településsé tud változni, ahol a fiatalok, a középkorosztály és az idősebbek sem az elköltözésen 
gondolkodnak. 
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RENDEZVÉNYNAPTÁR TERVEZET 2018. 

IDŐPONT RENDEZVÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ

Március    

10. Sportbál Központi Konyha Tápiószőlősi Községi 
Sportegyesület

17. Ruhagyűjtés Faluház Nyitott Tenyér Egyesület

18. Ruhaosztás Faluház Nyitott Tenyér Egyesület

24. Kézműves foglalkozás Központi Konyha Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
+ Kreatívok

24. Tojásfa állítás Polgármesteri Hivatal 
előtti tér Önkormányzat

31. Nyitott Kapuk Bagolyvár Birtok Bagolyvár Birtok

Április    

14. Zenés-kulturális Est Faluház Roma Nemzetiségi Önkormányzat

28. Virágosítás a Föld Napja 
alkalmából Tápiószőlős közterületei Önkormányzat

Május    

26. Gyermeknap Sportpálya Roma Nemzetiségi Önkormányzat

30. Kihívás Napja Több helyszínen Önkormányzat

Június    

02. Óvodai Ballagás Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református 
Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlősi Kalendárium 2019
Tápiószőlős Község Polgármesterétől

Tisztelt Lakosság!
Önkormányzatunk, az elmúlt évekhez hasonlóan 

szeretné elkészíteni ebben az évben is a Tápiószőlősi 
Kalendáriumot.

A szerkesztéshez közreműködőket, érdeklődőket 
keresünk, hogy közkinccsé tehessük a falunkban 
megőrzött történéseket, örömteli eseményeket.

Ezért, tisztelettel felkérem Önt, a Képviselő-testü-
let és a Kalendárium szerkesztősége nevében, hogy 
településünk múltjának feltárásában és jelenének be-
mutatásában amennyiben ideje, módja, lehetősége, s 
nem utolsó sorban kedve van, működjék közre írá-
saival, fényképeivel, vagy egyéb tárgyi emlékeinek 
közreadásával. Azt tapasztaltuk, hogy a fényképek 
nagyon kedveltek. Általuk visszaidéződnek a múlt 
jelenései, feltűnnek a kedves arcok, a régi helyszí-
nek. Amennyiben fényképet tud csatolni visszaem-
lékezéséhez, kérem, hogy a képen látható személyek 
nevét, és a helyszínt is tüntesse fel.

Továbbá kérem, hogy a Kalendárium elkészítésé-
nek lehetőségére hívja fel barátai, rokonai, ismerősei 
figyelmét is. 

A képek válogatásában, a visszaemlékezések írásba 
foglalásában számíthat segítségünkre. Amennyiben ezt 
a segítséget igénybe szeretné venni, a Polgármesteri Hi-
vatalban jelezheti. 

Kérjük még hogy, amennyiben birtokában van olyan 
fénykép, írásos anyag (pl.: levelezés, szerződés, hatá-
rozat, újság, könyv, stb.), amely megítélése szerint kö-
zérdeklődésre tarthat számot,vagy a falu alakulásához 
kapcsolható, azt , amennyiben lehetséges, szívesked-
jen a másolás idejére rendelkezésünkre bocsátani. Ezt 
követően a kölcsön kapott anyagot visszaszolgáltatjuk 
Önnek. 

E levéllel ismételten és külön tisztelettel kérjük, hogy 
értékes gondolatairól készítse el írását, írásait és juttassa 
el a képmellékletekkel együtt a Polgármesteri Hivatal-
ba, vagy a tapioszolos.kalendarium2017@gmail.com 
címre. 

A kéziratokat lehetőség szerint mielőbb, de legké-
sőbb 2018. június 01-ig várjuk, hogy bekerülhessenek 
a 2019. évi Tápiószőlős Kalendáriumba.

Tápiószőlős, 2018. február 
Köszönettel:    

Dr. Szoboszlay Árpád 
polgármester
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04. Trianoni megemlékezés Trianoni emlékmű Önkormányzat

16. Iskolai Ballagás Általános Iskola Tápiószőlős-Újszilvás Református 
Általános Iskola és Óvoda

18-22. Focitábor Sportpálya Tápiószőlősi Községi 
Sportegyesület

30. Nyugdíjas Találkozó Faluház Barátság Nyugdíjas Klub

Július    

02.-06. Nyári Tábor Faluház Roma Nemzetiségi Önkormányzat

07. Éjszakai Foci Sportpálya Önkormányzat

07.-22. Nyári Táborok Faluház Református Egyház

23-27. Focitábor Sportpálya Tápiószőlősi Községi 
Sportegyesület

Augusztus    

06.-10. Nyári Tábor Faluház Nyitott Tenyér Egyesület

19. Községi Ünnepség Szent István szobor Önkormányzat

19. Tánctalálkozó Faluház HALESZ Tánc Egyesület

25. Amatőr Fogathajtó Verseny Sportpálya Önkormányzat

Szeptember    

08. Baba-Mama Klub 15. évfordulós 
ünnepség Faluház Önkormányzat

Október    

05.-06. Falunapok Sportpálya Önkormányzat

19. Községi Ünnepség és fáklyás 
felvonulás Faluház Önkormányzat

27. Ruhagyűjtés Faluház Nyitott Tenyér Egyesület

28. Ruhaosztás Faluház Nyitott Tenyér Egyesület

November    

09. Ludas Lámpás Felvonulás Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református 
Általános Iskola és Óvoda

24. Évadzáró Faluház Barátság Nyugdíjas Klub

December    

01. Kézműves foglalkozás Faluház Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
+ Kreatívok

01. Karácsonyi fények ünnepélyes 
bekapcsolása

Polgármesteri Hivatal 
előtti tér Önkormányzat

08. Táncgála Faluház Önkormányzat

09. Kalendárium ünnepélyes 
bemutatása Faluház Önkormányzat

15. Községi Karácsonyi Ünnepség Faluház Tápiószőlős-Újszilvás Református 
Általános Iskola és Óvoda

16. Adventi Hangverseny Római Katolikus 
Templom Önkormányzat

31. Szilveszteri Bál Központi Konyha HALESZ Tánc Egyesület
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Tisztelt Tápiószőlősi Lakosok!
A tavasz közeledtével a jó és gondos gazda nagy kö-

rültekintéssel megtervezi, hogy a földjén és a kertjében, 
milyen mezőgazdasági munkákat fog végezni annak ér-
dekében, hogy biztosítsa a termését. A hosszú téli napo-
kon ideje jut arra is, hogy összegzést készítsen az előző 
évben elvégzett munkáiról, eredményeiről, kudarcairól. 
Engedjék meg nekem, hogy az ötödik egyéni országy-
gyűlési képviselői ciklusom végének közeledtével meg-
oszthassam Önökkel az elmúlt 4 év eredményeit, melyek 
érintik Tápiószőlős és a szeretett térségünket is. Mielőtt 
azonban erre rátérnék az országos eseményeket is szám-
ba kell vennünk, hiszen hamarosan lezárjuk a második 
egymást követő kormányzati ciklusunkat.

Magyarország gazdasága 2010-ben a teljes összeomlás 
szélén állt, az államcsőd veszélye folyamatosan fenye-
getett bennünket. A Kormány gyors és hatékony intéz-
kedéseinek (adócsökkentés, bankok és multinacionális 
vállalatok bevonása a közteherviselésbe) köszönhetően 
szilárd alapokra helyeztük a gazdaságot, ennek eredmé-
nyeként a tavalyi évben 4 százalékos növekedést értünk el 
és a költségvetési hiányunkat tartósan az unió által előírt 
érték alatt tudtuk tartani.

A stabil és erős gazdaság lehetőséget teremtett, hogy 
a minimálbéreket növeljük. A 2010-es 73  500 forintról 
138 000 forintra, míg a szakmunkás minimálbért 89 500 
forintról 180 500 forintra emeltük. A kiszámítható jöve-
delmek és a munkaerőpiacot célzó kormányzati intézke-
dések eredményeképpen a 2010 előtti példátlanul magas 
munkanélküliséget drasztikusan csökkentettük. 2018-ra 
elértük, hogy Magyarországon soha nem dolgoztak any-
nyian, mint most. Az új munkahelyek száma 736 ezerrel 
növekedett.

A Kormány számára kiemelten fontos a családok, 
gyerekek és a nyugdíjasok védelme. Ennek érdekében a 
családosok részére új családtámogatási rendszert vala-
mint otthonteremtési támogatást vezettünk be. Növeltük 
az óvodai és bölcsődei férőhelyek számát. 362 ezer több 
gyerek részesülhet ingyen étkezésben. A nyugdíjak érté-
két megvédtük és a tavalyi évben már lehetőségünk nyílt 
nyugdíjprémium és nyugdíj-kiegészítés fizetésére is. A 
háztartások stabilitásához jelentős mértékben hozzájá-
rult a rezsicsökkentés. 

Hazánk védelme nélkül nem biztosítható, az elért ered-
ményeink tartóssága. Örömmel tölt el, hogy egy gazdasá-
gilag stabil, erős, mindenkitől független országot sikerült 
újraépítenünk, melynek büszke állampolgárai lehetünk.

Az ország fejlődésével párhuzamosan a ceglédi járás az 
elmúlt négy évben is soha nem látott változásokon és fej-
lesztéseken ment keresztül. Ez a magyar gazdaság egyre 
javuló teljesítményének is köszönhető.

Nagyon sokat dolgoztam azon – Pest megyei képvi-
selőtársaimmal együtt -, hogy a kormány létre hozzon egy 
un. kompenzációs alapot, amelybe 80 milliárd Ft került. 
Ez az alap azt a hátrányt hivatott enyhíteni, amit a Közép 
– Magyarországi régión belül  Pest megye szenvedett el 
az uniós támogatások tekintetében, Budapest fejlettsége 
miatt. Ebből a keretből választókerületem valamennyi 

települése részesedhet, ter-
mészetesen szakmailag és 
pénzügyileg megalapozott 
sikeres pályázat esetén.

A kormány másik fon-
tos döntése volt, hogy Pest 
megye – fenti okok miatt – 
leválik a Közép-Magyaror-
szági régióról.

Pest megye önálló régi-
óvá válása azonban csak 
2021-től induló uniós fej-
lesztési ciklusban jelenthet 
a megyének uniós több-
letforrást. Azonban nem 
szabad elfelejtenünk, hogy 
ezek az újonnan megnyíló támogatások lehetőséget biz-
tosítanak olyan fejlesztésekre, melyeket a megye lakos-
sága régóta igényel. Ilyen lehet például a 31-es és 311-es 
jelzésű utak Pest megyei szakaszának komplett befeje-
zése, új nyomvonalak kialakítása.

Budapest és Pest megye történetének legnagyobb 
egészségügyi programja keretében megújul és korsze-
rűsítésre kerül a ceglédi Toldy Ferenc Kórház járóbe-
teg-szakellátása. A közel 2,1 milliárd forintos fejlesztés 
keretében megvalósul egy új rendelőépületi szárny építé-
se, a meglévő épület gépészeti korszerűsítése és akadály-
mentesítése, az elavult orvostechnológiai és informatikai 
eszközpark cseréje modernizálása.

Tápiószőlős is szépen teljesített az elmúlt években. 
A településen közel 2,6 milliárd forint értékben való-
sultak meg fejlesztések. Ezek közül tételesen szeretném 
felsorolni a fontosabb fejlesztéseket illetve eredményeket:
• 132 millió forint értékben energetikailag felújításra 

került az Idősek Otthona, a polgármesteri Hivatal, a 
Művelődési Ház, és a Könyvtár épülete;

• 2,3 milliárd forintból új szennyvíztisztító telep léte-
sítése és csatornahálózat bővítése;

• 250 millió forintból ivóvízminőség-javító program;
2017-ben elindult az új M4-es gyorsforgalmi út Üllő 

és Cegléd közötti szakaszának építése. A megkezdett be-
ruházás 44,4 kilométeres szakasza valósul meg, összesen 
több mint 72 milliárd forint értékben. 2019 őszére két 
szakaszban: Üllő és Albertirsa, valamint Albertirsa-Ceg-
léd között épül meg az új 2×2 sávos út, amelyet később 
lehetőség szerint autópályává lehet fejleszteni.

Egyes rosszindulatú hírekkel ellentétben Tápiószőlősön, 
valamint a térségben sem fejeződnek be a fejlesztések a vá-
lasztásokkal. Örömmel jelenthetem be, hogy már az idén 
megújulhatnak a település belterületi útjai.

Végül, de nem utolsó sorban ezúton is szeretném 
megköszönni minden kedves tápiószőlősi lakos támo-
gatását és segítségét.

NEKÜNK MAGYARORSZÁG AZ ELSŐ!
Czerván György

országgyűlési képviselő 
államtitkár
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E B O L T Á S
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebek kötelező veszettség elleni, szervezett, összevezetéses védőol-
tása és féregtelenítő szerrel való kezelése Tápiószőlősön az alábbiak szerint történik:

2018. március 24-én (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

2018. április 07-én (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 tabletta, melynek darabonkénti ára 
150 Ft. Ezen összegeket az oltás helyén kell kifizetni.
Az oltást a 2010. január 1-jétől rendszeresített egyedi 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.

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉGBEN

2018. MÁJUS 7-9-ig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje: Május 7. hétfő: 8.00-tól - 18.00-ig
 Május 8. kedd: 8.00-tól - 18.00-ig
 Május 9. szerda: 8.00-tól - 18.00-ig

A TÜDŐSZŰRÉS HELYE:  VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
 TÁPIÓSZŐLŐS, KOSSUTH L. ÚT 85.

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve 
munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700.-Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg.
A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de 
beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges.
A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a 
vizsgálat természetesen ingyenes.

KÉRJÜK A VIZSGÁLATRA HOZZA MAGÁVAL SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT, TB KÁRTYÁJÁT, ILLET-
VE AZ ELŐZŐ ÉVI TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST!
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Legyen élmény a tanulás!
Egy modern, XXI. századi iskola alapvető ismérvének tekintik az isko-

lahasználók, hogy rendelkezik szélessávú internet (+WIFI) elérhetőséggel, 
hogy mindenféle infokommunikációs eszközt (számítógépek, interaktív táb-
lák, projektorok stb.) használnak a tanítási órákon. 

Szintén elvárás az idegen nyelvek tanítása, akár az első évfolyamtól kez-
dődően. 

Kevesebb szó esik azonban arról, hogy az ismereteket befogadó gyerme-
kek a feléjük áradó információ tömegből mennyit tudnak magukévá tenni. 

Mára nyilvánvalóvá vált, hogy a rendkívül felgyorsult világhoz a gyere-
kek a maguk módján kénytelenek alkalmazkodni. Ennek jó példája, hogy a 
nagyarányú mobiltelefon, tablet és televízió használat a beszédfejlődési ké-
pességüket hátráltatja. A szülő és a gyermek közötti élő beszéd időtartamá-
nak csökkenése közvetlenül, vagy közvetetten logopédiai problémákhoz vezet. 

Ebből egyenesen következnek az iskolában az olvasás szövegértési nehézségek olyan tanulóknál is, akiknél rész-
képesség zavart nem diagnosztizáltak. 

A fentiek mellett nagyon nagy gond, hogy a hagyományos meseolvasás hiányában nem fejlődik megfelelően a 
gyermeki fantázia, s az indirekt nevelésük (pl. a jó, a rossz, igaz, hamis stb. fogalmak kialakulása) is korlátozódik. 

Mindezekre egy modern iskolának válaszokat kell adnia. 

A Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda ezért, a 2018/2019-es 
tanévtől, az alábbiak bevezetését tervezi:

Két tanítós modell alapján működő osztályok az el-
ső-második évfolyamon

Ennek lényege, hogy a délelőtti 45 perces órák és a 
délutáni 60 perces napközis foglalkozások helyett a ta-
nítás-tanulás folyamata egész napossá válik úgy, hogy 
a gyermekek számára leginkább megfelelő időinterval-
lumokban váltakoznak a tanítási órák és a szabadidős 
tevékenységek. Mindez rendkívüli módon megkönnyí-
ti az óvoda-iskola átmenetet. Az egy helyett két tanító 
foglalkoztatása különösebb magyarázatra nem szorul, 
hiszen ezáltal több idő, több odafigyelés jut a gyerme-
kekre.

Meixner-módszer alapján történő olvasás tanítás
Ez a módszer a leghatékonyabb az olvasás-szövegér-

tés fejlesztésében. Kollégáink szakirányú továbbképzése 
teszi lehetővé ennek bevezetését.

Differenciált foglalkoztatás
A magyar nyelv és irodalom, illetve a matematika 

tantárgyak vonatkozásában csoportbontás az 1-2. évfo-
lyamon. A diákokat képesség-felmérést követően tehet-
séggondozó és felzárkóztató csoportokba soroljuk, és 
egyénileg fejlesztjük. A csoportok közötti átjárhatósá-
got a fejlődésnek megfelelően biztosítjuk.

Idegen nyelvtanítás az első évfolyamtól kezdődően
Fakultatív módon, a délutáni órákban valósul meg. A 

helyi tantervünk alapján, az így felszabadult órakeretet, 
a magyar nyelv és irodalom tantárgy óraszámának eme-
lésére fordítjuk.

A fenti változásoktól a Tápiószőlős-Újszilvás Refor-
mátus Általános Iskola és Óvoda azt várja, hogy alapo-
sabb olvasási, szövegértési ismeretekkel és matematikai 
eszköztudással tudjanak diákjaink a felsőbb évfolya-
mokra tovább lépni. 

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek minél több si-
kerélményben részesüljenek az iskolában. Szeretnénk 
elérni, hogy öröm legyen a tanulás. Ennek fontos esz-
köze lehet a zeneterápia bevezetése, amikor a művészet 
eszközeit hívjuk segítségül a gyermekek sokoldalú fej-
lesztéséhez.

Szeretettel várjuk az érdeklődő gyermekeket és szüle-
iket iskolánk nyitott programjaira, melyekről folyama-
tosan híradással leszünk.

Tápiószőlős, 2018. február 15.
Szegedi György

igazgató
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Az Erasmus+ az Európai Unió egy olyan program-
ja, mely sok más egyéb mellett az oktatást is támogat-
ja. Iskolánk az iskolák közötti együttműködési prog-
ram keretében nyert támogatást a „What’s your Impact 
on Earth?” (Milyen hatással vagyunk a Földre?) című 
nemzetközi projekt megvalósítására, mely 2017. szep-
tember elsejétől 2019. augusztus 31-ig tart.

Ebben a projektben diákjaink megvizsgálják, hogy 
miként hat az ember jelenlétével közvetlen környeze-
tére. Elsőként a talaj, a felszín és a rajta megjelenő élet 
sokféleségét fogják kutatni, ezt követően a vidék víz-
készletét veszik nagyítólencse alá, majd a levegő minő-
ségével ismerkednek meg. Végül mindennapi élelmisze-
reinkkel, étkezési szokásainkkal kapcsolatban végeznek 
majd vizsgálatokat.

Eredményeiket nemzetközi fórumokon és partnerta-
lálkozókon osztják meg a projektben részt vevő másik 
öt ország: Lengyelország, Észtország, Litvánia, Olaszor-
szág, Portugália, diákjaival, tanáraival. 

Ebben, és a következő tanévben is 8. osztályos diák-
jaink alkotják majd azt a magot, mely a feladatok orosz-

lán részét végzi egy délutáni szakkör keretében. Ennek 
vezetője Dömök Szilvia tanárnő, segítői Molnárné Sza-
bó Szilvia és Kiss Ferencné tanárnők. 

A szakkörön nem csak természettudományos isme-
reteiket bővíthetik a gyerekek, s érdekes kiránduláso-
kon vehetnek részt, de angol nyelvi fejlesztésben is ré-
szük lehet, hiszen a projekt munkanyelve az angol. A 
legügyesebbek kipróbálhatják nyelvtudásukat egy kül-
földi tanulmányi úton is, melynek költségeit a pályázat 
fedezi.

Az első partnertalálkozót Tápiószőlősön és Újszilvá-
son került megrendezésre 2017. november 6-9. között. 
Öt országból 11 tanár érkezett hozzánk, hogy megvitas-
sák a két éves közös munka részleteit. 

Óvodai hírek
Téli ünnepkör rendezvényei

Óvodánk életében a téli rendezvénysorozat az Ad-
venti vásárral és a fények gyújtásával vette kezdetét.  Az 
Adventi vásáron a csoportok portékáit szülők, dadus 
nénik és az óvó nénik árusítottak. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni munkájukat.

A fények gyújtásánál óvodásainkkal énekeltünk né-
hány kedves karácsonyi dalt, fényjátékunk pedig csil-
logóbbá, fényesebbé tette ezt a várva várt pillanatot. A 
gyerekek egy kicsit meg voltak illetődve, de ügyesen 
szerepeltek.

 A fényárban úszó karácsonyfa, a közös csillagszóró-
zás, a Mikulás megjelenése, a finom bejgli és a mézeska-
lács maradandó élmény volt azok számára, akik a hideg 
ellenére eljöttek erre a rendezvényre.

A gyerekek minden évben nagy izgalommal várják 
a Mikulást. December 6-án elérkezett hozzánk is. Ezen 
a délelőttön felsétáltunk a gyerekekkel a Művelődé-
si Házba, ahol a fenntartónk által szervezett bábelőa-
dást tekintettünk meg, Mikulás és krampuszai vicces 
feladatokkal szórakoztatták a gyermekeket. Örömteli 
hangulatban sétáltunk vissza az óvodába, ahol a Miku-
lás minden csoportba ellátogatott, és puttonyából meg-
ajándékozta a gyerekeket édességcsomagokkal ezért az 
óvodások versekkel, énekekkel kedveskedtek neki.

December 9-én, a Táncgálán a Méhecske nagycso-
portosaink szereplésével képviseltette magát óvodánk. 
Süsü a sárkány, Vuk, Mekk Elek, TV Maci, Magyar nép-
mesék figurái és dallamai társaságában. A gyermekek 
nagyon lelkesen és jó kedvvel vettek részt ezen a ren-
dezvényen. A műsor résztvevői pedig vastapssal jutal-
mazták a kis szereplőket.

A falu karácsonyi műsorán, a Napsugár középső 
csoportosok mutatták be a régmúltat idéző, néphagyo-
mányra épülő „Karácsonyi készülődés” című műsoru-
kat. A felkészítésben részt vettek: Tóthné Erős Zinaida, 
Szamosújvári Bernadett, Kiss Zsuzsanna és jómagam. 
Nagyon büszke vagyok a középső csoportosokra, hogy 
ezt a nagy erőfeszítést igénylő feladatot ilyen ügyesen 
oldották meg. Köszönet a szülőknek, támogatásért és a 
gyerekek biztatásáért. 

Az advent várás időszakában meghitt hangulatot a 
betlehemi történet, karácsonyi készülődés története, a 
karácsonyi zenék, karácsonyi dalok hallgatása, éneklése 
fokozta. Az óvoda karácsonyi ünnepségén, a meghívott 
vendégeink körében a Napsugár középső csoportosok 
előadták karácsonyi műsorukat, amit az óvoda többi 
csoportjával együtt közös versmondás és karácsonyi 
dalok éneklése, gyertyagyújtás tette meghittebbé. Ez-
után a gyerekek a csoportszobáikba birtokba vehették 
a karácsonyfa alatt megbújó ajándékokat. A fenntartó 
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minden gyermek számára édességcsomagot, a csopor-
tok számára pedig karácsonyi ajándékként könyvcso-
magot tett a karácsonyfa alá. A Szülői Munkaközösség-
nek pedig a karácsonyfát és annak díszeit köszönhetjük. 

Ezen a napon délután, az Idősek Otthonába sétáltunk 
át, ahol már nagyon vártak minket. A gyermekek fárad-
ságot nem mutatva harmadik alkalommal is fegyelme-
zetten adták elő karácsonyi műsorukat az idősek és az 
ott meghívott vendégek nagy örömére. Amióta szere-
pelünk az Idősek Otthonában, a két intézmény közötti 
kapcsolat még bensőségesebbé vált. Találkozásaink al-
kalmával az Otthon dolgozói és bentlakói mindig egy 
kis megvendégeléssel és ötletes ajándékkal örvendez-
tetik meg óvodás gyermekeinket. Ezúton is köszönjük 
kedvességüket.

Január 31.-én farsangoltunk az óvodában. Már előző 
héten is nagy izgalommal készültünk a közelgő jelmez-
bálra. Szépen kidíszítettük a csoportszobákat, az óvoda 

előterét. A gyerekek örömmel és vidáman beszéltek a 
leendő jelmezükről, ki mibe öltözik fel aznap. Tanul-
tunk alkalomhoz illő verseket, dalokat.

Végre elérkezett farsang napja. Egy, kedves, barátsá-
gos hölgy várt minket az egyszemélyes bábszínházá-
ba. „Katica farsangja” című bábjelenetet adta elő, teljes 
beleéléssel, csodás bábokkal, remek hanghordozással. 
Felnőttek és gyerekek egyaránt élvezték az előadást. 
Később jelmezes felvonulás következett, mindenki el-
mondhatta, hogy kinek-minek öltözött be.  A bemutat-
kozást vidám tánc követte. Később minden csoport a 
saját termében mulatozott, versengett, játszott tovább. 
A községi konyha pedig hagyományos farsangi fánk-
kal kedveskedett a gyermekeknek. Köszönjük a konyha 
dolgozóinak a fánkot. 

Igazán tartalmas, vidám hangulatú eseményen vehet-
tünk részt.

Nagy Angéla, óvodapedagógus

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

Adószámunk: 

18700884-1-13
Köszönjük!

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a 
Tápiószőlősi Kisgyermekekért  

Alapítványt!
ADÓSZÁMUNK: 

18710450-1-13
Köszönjük!
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KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS

Ezúton szeretném köszönetemet 
kifejezni a FERZOL KFT-nek az 

anyagi támogatásukért, 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

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-Pénz Luca  2017.12.04
• Tarkó Ármin  2017.12.05.
• Szimon Hanna Zoé  2017.12.05
• Vincze Nóra Zsuzsanna  2018.01.14.
• Karácsony Anna Bernadett  2018.02.16
• Bezzeg Norka  2018.02.19.

GRATULÁLUNK,  
JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

ÚJSZÜLÖTTEK

ELHUNYTAK
• Nagy Károly (1939-2017)
• Rátkai Mihályné  

szül.: Lengyel Rózsa (1951-2017)
• Nagy Lászlóné  

szül.: Varga Mária (1943-2017)
• Pál Miklós (1941-2017)
• Balog József (1930-2018)

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik a szeretett férj, édesapa, nagyapa

PÁL MIKLÓS
temetésén részt vettek, gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton mondunk hálás köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett édesapa, após, 
nagyapa és dédnagyapa, BALOG JÓZSEF 

temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, 
sírjára az emlékezés virágait elhozták, 

fájdalmunkban és gyászunkban osztoztak 
velünk.

Gyászoló család



Minden kedves Olvasónknak Áldott,  
Békés Húsvéti ünnepeket 
kívánok Tápiószőlős Község 
Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal 
dolgozói és a Képviselő-testület nevében:

Dr. Szoboszlay Árpád 
polgármester

Iskolánk ismét részt vett az  
Erasmus-programban

Energetikai pályázatunk eredménye az új napelem  
rendszer a Polgármesteri Hivatalon

Folyamatosan épül az új sportcsarnok

Ismét nagy siker volt az éves Kalendáriumunk


