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Polgármesteri beszámoló
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves 

Olvasót!
Jelen beszámoló elejére kell kerüljön, hogy végre el-

kezdődött községünkben a várva várt csatorna beru-
házás június hónapban! Megérkeztek az építkezéshez 
szükséges eszközök, (csövek, berendezések) melyeket a 
sertéstelep bejáratánál elkülönített területen tárolnak. 
A csatornázással kapcsolatos lakossági tájékoztatás jú-
nius 14-én volt a Faluházban, ahol az ütemezésről, a 
felmerülő kérdésekről, az útlezárásokról, terelésekről, 

rákötésekről lehetett kérdezni, tájékozódni a hálózat 
kivitelezője a SADE Magyarország képviselőjétől. Ezen 
lehetőség mellett, a volt Védőnői Szolgálat helyiségé-
ben, munkaidőben, a kivitelező cég munkatársai állnak 
készségesen a Lakosság rendelkezésre. Ez úton is kér-

jük mindenki megértését, türelmét a beruházás miatt 
kialakuló átmeneti útszűkületek, esetleges terelések 
miatt.

Örömmel osztom meg Önökkel, hogy a megnyert ivó-
víz rekonstrukciós pályázatnak megfelelően kialakítás-
ra kerül egy új víztisztító mű egy új kúttal a Pándi úton, 
valamint 15 új mosatási ponttal. Így a településnek két 
nagy teljesítményű kútja és egy új vízműve lesz. Mind-
ezek biztosítják a Lakosság számára a folyamatos és jó 
minőségű ivóvízzel való ellátást.

Folytatódik a Sportcsarnok beruházás és az új pálya 
kialakítása. Remélhetőleg a kerítés is elkészül az idei év-
ben az építmények köré.

A vágóhíd beruházás július végére kerül szerkeze-
tileg olyan állapotba, hogy a technológiai felszerelés és 
az engedélyezési eljárások elindíthatók lesznek. Közben 
elkezdtük az új 600 férőhelyes mélyalmos ól készítését, 
és végre leszállítják a hídmérlegünket ebben a hónapban.

Átadásra került az új Védőnői Szolgálat, kialakításra 
került az új fogorvosi rendelő. A Védőnő már az új he-
lyén dolgozik, a fogorvosunk (mondhatjuk így, hogy a 
„miénk”, hiszen Tápiószőlősnek önálló fogorvosi praxisa 
lett, újonnan kialakítva némi viszontagságok mentén) 
pedig, július másodikán kezd az új fogorvosi rendelőben. 
Tudni kell, hogy nagyon sok munka volt az engedélyezte-
tési eljárásokkal akár a fogászat, akár a szennyvíztisztító 
telep telephelyének engedélyezése mentén.
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Befejeződött a Faluház festése, technikai helyiség ki-
alakítása. 

Az Idősek Gondozási Központjában, valamint a Pol-
gármesteri Hivatalnál is a szúnyoghálók felhelyezése van 
folyamatban. Az Idősek Gondozási Központjában két új 
mosógép lett üzembe helyezve, az őszi új kazán, illetve 
fűtéskorszerűsítés után.

A fóliában folytatódik a paprikatermesztés. Jelenleg 
már a szedés, szállítás a fő feladat, köszönhetően alpol-
gármester asszony és férje, valamint a közfoglalkoztatot-
tak munkájának.

Zajlanak a település rendezési terv elkészítésének, befe-
jezésének munkálatai.

Várhatóan a nyári időszakban helyére kerül a testvér-
településtől kapott kopjafa, és a meglévő harmadik busz-
megálló is helyére fog kerülni.

Folyamatban van az energetikai beruházásnak kö-
szönhetően mind a négy helyen, ahol napelemek lettek 
kihelyezve, illetve a Védőnői Szolgálatnál a napkollektor 
rendszer beüzemelése, munkába állítása. Reményeink 
szerint csökkenni fog a rezsiköltség valamennyi energeti-
kai felújításban részt vevő épületünk működésénél. 

Itt a nyár, a rendezvények sora. Településünk képvisel-
tette magát a tápiómenti íjász seregszemlén. Június 04-
én lezajlott községünkben is a Trianoni megemlékezés. 
Hamarosan küldöttségünk ellátogat Erdélybe, Búzásbe-
senyőbe a testvértelepülésünkre. Ezen újság megjelenését 
követően megrendezésre kerül a tápiómenti Nyugdíjas 

Klubok seregszemléje 
Tápiószőlősön. 

Itt ragadom meg az 
alkalmat, hogy gra-
tulációmat fejezzem 
ki községünk körzeti 
megbízottjának, Terék 
Róbertnek a kiemelke-
dő körzeti megbízotti 
tevékenysége elismeré-
séül az Országos Ren-
dőrfőkapitánytól kapott 
kitüntetéséhez. Gratu-
lálok még Farkas Bence 
polgárőrnek is, a Pest 
Megyei Polgárőr Szövet-
ségtől szintén kimagasló 
munkája elismeréséül 
kapott kitüntetéshez! 
További jó munkát és 
sok sikert kívánok nekik!

Itt a nyár, a vakáció. E miatt, és a csatornázás miatt ki-
alakuló közlekedési viszonyok miatt kérem a kedves La-
kosságot, hogy fokozottabb figyelmet fordítsanak gyer-
mekeink biztonságára. Mindenkinek kellemes nyarat 
kívánok!

Dr. Szoboszlay Árpád
polgármester

ESEMÉNY ÖSSZEFOGLALÓ 
Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete 2018. március 7-én rendes ülést tartott. Az ülésen a 
költségvetés megtárgyalását elnapolták egy héttel. Megvá-
lasztásra kerültek a Szavazatszámláló Bizottságok tagjai 
és póttagjai, döntés született a Mozgássérültek Ceglédi 
Önálló Egyesületének 25 000 Ft-tal történő támogatá-
sáról is.

A Képviselő-testület 2018. március 14-én rendkívüli 
ülést tartott az Önkormányzat és intézményei 2018. évi 
költségvetésének elfogadása céljából. Az ülés kezdetén 
a Képviselő-testület előtt szóban lemondott képviselői 
mandátumáról Kézérné Borsik Erika képviselő asszony.

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 2018. április 11-én tartotta soron következő rendes 
ülését.

Az ülésen részt vett a Helyi Választási Bizottság elnö-
ke, Simon Gáborné, aki előtt a képviselői esküt letette a 
2014. évi választáson a következő legtöbb szavazatot (426) 
kapott Komjáti Ferenc Dávid.

Az első napirendi ponton belül a Képviselő-testület ön-
kormányzati rendelet megalkotásával az alábbiak szerint 
döntött a 2018. évre vonatkozó igazgatási szünetekről, 
melyek időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 5/2018. (IV.11.) önkormányzati rendelete

a 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 108. §-a felhatalmazásában foglalt 
szabályozás alapján, illetve a közszolgálati tisztviselők 
munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a 
közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes 
kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 
30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet ajánlását figyelembe véve 
az alábbi rendeletet alkotja.

1.§
A rendelet hatálya

E rendelet hatálya kiterjed Tápiószőlős Község Önkor-
mányzatának Polgármesteri Hivatalában (továbbiakban: 
Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, 
munkavállalókra.

2.§
Az igazgatási szünet

(1) Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Hivatal 2018. évi munkarendjében az alábbi 
munkanapokra igazgatási szünetet rendel el:
2018. július 2. napja – 1 munkanap,
a nyári igazgatási szünet 2018. július 16. és 2018. július 
20. közötti időben 5 munkanap, 2018. augusztus 21. és 
2018. augusztus 24. közötti időben 4 munkanap,
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téli igazgatási szünet 2018. december 27. és 2018. 
december 31. közötti időben 3 munkanap.
(2) Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal 
zárva tart.

3.§
Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2019. január 1. napjával hatályát veszti.
A második napirendi pont keretében a Ceglédi 
Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak 
megállapításáról szóló rendeletek megalkotásának 
jóváhagyása történt meg a testület részéről.
Ezt követően személyes jellegű ügyeket tárgyalt a 
Képviselő-testület.
2018. április 25-én rendkívüli ülés megtartására került 
sor, melyen döntés született arról, hogy az Önkormányzat 
pályázatot nyújt be Rendkívüli Önkormányzati 
Költségvetési Támogatás elnyerésére, valamint szintén 
döntés született a Nemzetgazdasági Minisztérium által 
kiírt, „Az önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal 
Pest megye területén (PM_ONKORMUT_2018)“ tárgyú 
felhívásra benyújtandó pályázatról, melynek keretében 10 
belterületi út/útszakasz újulna meg 137 851 042 Ft-os 
összegből.
Ezen kívül döntés született a tápiószőlősi 1328/18 
és 1330-1332 hrsz tervezett gazdasági terület és a 
1324-1326 hrsz tervezett lakóterület kiemelt területté 
nyilvánításáról, valamint ezzel kapcsolatosan Tápiószőlős 
Településrendezési Eszközeinek (Településszerkezeti terv, 
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) módosítása 
is megtörtént.
A Képviselő-testület 2018. május 9-én megtartott 
rendes ülésének első napirendi pontja az „Átfogó 
értékelés az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról” volt, melyet a 
Testület egyhangúlag elfogadott.
Ezt követően a Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 
2017. évi tevékenységéről készült beszámolót fogadta el a 
Képviselő-testület, majd a Ceglédi Rendőrkapitányság 
2017. évi közbiztonsági beszámolójának megtárgyalása 
és elfogadása következett.
Az egyebek napirenden belül a Képviselő-testület döntött 
arról, hogy Tápiószőlős Község Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata kérelmére a 2018. május 26-i 
gyermeknapra az Önkormányzat Központi Konyhájáról 
biztosítja az ebédet, költségét Tápiószőlős Község 
Önkormányzata fedezi.
Döntés született arról is, hogy a testület a tápiószőlősi 
„Barátság Nyugdíjas Klub” Egyesület számára 300.000.- Ft 
támogatást nyújt a 2018. június 30-án tartandó Tápiómenti 
Nyugdíjas Találkozó szervezéséhez.
2018. május 30-án rendkívüli ülés megtartására került 
sor, melyen elfogadásra került az Önkormányzat 2017. 
évi zárszámadása (a rendelet megtekinthető a www.njt.
hu oldalon a mellékleteivel együtt). Második napirendi 

pontként a testület jóváhagyta a dr. Zakariás Endre 
fogorvossal kötendő feladatellátási -szerződést, melynek 
aláírásával a polgármestert bízta meg. Döntött a testület a 
konyhai térítési díjak emeléséről:

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 10/2018. (V.30.) sz. önk. rendelete az 
étkezési térítési díjakról és az időskorú lakosság 

szociális ellátásáért fizetendő díjáról szóló 1/2007. 
(I.18.) sz. önk. rendeletének módosításáról

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:

1. §
A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi 

rendelkezés lép:
Egyéb étkezési térítési díjak (ÁFÁ-val)

(2) Vendég étkezők térítési díja
- ebéd:  650-Ft/fő/nap

2. §
Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet 2018. június 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2018. június 13-án munkaterv szerinti rendes 
ülést tartott.
Megtárgyalta és elfogadta a Képviselő-testület a 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Tápiószőlős 
településen nyújtott 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót.
Módosításra került az Idősek Gondozási Központja 
alapító okirata, melyben a működési terület kiterjesztésre 
került országos szintre.
Tárgyalt a testület a Központi Konyha bérbeadásának 
lehetőségéről, megbízta a polgármestert a bérbeadás 
feltételeinek kidolgozásával, melyet a következő ülésen 
tárgyal meg a testület.
Döntés született arról is, hogy a Némedi András költő 
emlékére állítandó dombormű elkészíttetésének civilek 
általi kezdeményezését az Önkormányzat erkölcsileg 
támogatja, helyet biztosít neki, viszont anyagilag nem tud 
hozzájárulni.
Egyebek napirendi ponton belül döntés született arról, 
hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nyári tábor 
idejére térítésmentesen használhatja a Faluházat, valamint 
a Székely Kapuk-Zöld Kapuk programban részt vevő, 
tengerparti utazást nyert diákokat fejenként 5 000 Ft-tal 
támogatja az Önkormányzat.
(Az ülésekről készült jegyzőkönyveket, illetve az egyes 
önkormányzati rendeleteket a www.njt.hu honlapon vagy 
a Községi Könyvtárban olvashatják el.)

 Abonyi Aranka
megbízott jegyző 
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IGAZGATÁSI SZÜNET A 
POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

Tájékoztatjuk a Tisztelt ügyfeleket, hogy Tápiószőlős 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

5/2018. (IV.11.) önkormányzati rendeletével
2018. július 02. (hétfő) napjára,

2018. július 16. (hétfő) napjától 2018. július 20. 
(péntek) napjáig,

valamint
2018. augusztus 21. (kedd) napjától  

2018. augusztus 24. (péntek) napjáig, 
IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELT EL.

Az igazgatási szünet alatt 
ÜGYFÉLFOGADÁS NEM LESZ,

a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

 Dr. Szoboszlay Árpád s.k. Abonyi Aranka s.k.
 polgármester megbízott jegyző

Tájékoztatás a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatosan
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegész-

ségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A par-
lagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdono-
sának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok 
feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget 
a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik az 
ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírsá-
got szabnak ki. 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy június 30-ával 
lejár a parlagfű-mentesítési türelmi idő. Ezt követően 
belterületen a jegyző, külterületen (az ingatlanügyi ha-
tóság által helyszíni ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv 
tartalma alapján) a növény- és talajvédelmi hatóság kö-
teles hatósági eljárást indítani azokkal szemben, akik 
elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése kimondja: „A 
földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az in-
gatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani.”. 

A június 30-ai időpont a törvény értelmében a legvégső 
időpont, ameddig meg kell akadályozni a parlagfű virág-
bimbója kialakulását.

Június 30-át követően belterületen a jegyző, külterü-
leten a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági 
eljárást kezdeményezni azon földhasználókkal/tulaj-
donosokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű 
elleni védekezést.  Fontos tudni, hogy a hatósági intézke-
déshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kisza-

bása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – be-
következése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség 
elmulasztásának június 30-a után történő megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezett-
ségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingat-
lan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel 
fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. 
Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést kul-
túrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a par-
lagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben ren-
delhető el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma 
nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át és a 
parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. 
A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, 
valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költsé-
gei megállapításának és igénylésének részletes szabályai-
ról szóló 221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet értelmében 
a közérdekű védekezést belterületen a jegyző, külterü-
leten, Pest megye és Budapest területén a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: 
növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa 
megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó 
általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga 
eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezés-
sel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell 
megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és 
talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű véde-
kezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletke-

Fogászati rendelés
Tisztelt Tápiószőlősiek!

Értesítjük Önöket, hogy Július 2-ától megkezdjük 
a rendelést a Deák Ferenc 70. alatt lévő, Országos 
Egészségügyi Pénztárral szerződésben álló fogászati 
rendelőben.

Az ellátás előjegyzés alapján történik, kivételt ké-
peznek a sürgősségi (azonnali beavatkozást igénylő) 
esetek, melyeket a rendelési idő első felében látunk 
el.

Rendelési idő: Hétfő: 13-18;0 Kedd: 8-13; Szerda: 
8-13; Csütörtök: 13-18; Péntek: 8-13

Időpontot június 25. és 29. között délelőtt 9.00 
órától 11.00 óráig, illetve Július 2-ától, rendelési idő-
ben, a 0620-242-2908-as telefonszámon kérhetnek.

Szeretettel várjuk a régi és az új pácienseinket!

Dr. Zakariás Endre fogorvos
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zett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. 
A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött 
terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és kül-
területen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig ter-
jed.

A parlagfűvel fertőzött lehet mezőgazdasági kultúr-
növénnyel borított terület, nem mezőgazdasági terület 
(elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt, 
elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti 
ingatlanok, valamint a vonalas létesítmények (utak, vas-
út) melletti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/
földhasználó a –bírságon túl- vele szemben elrendelt kö-
zérdekű védekezéssel — elrendeléssel és végrehajtással 
— kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kö-

telezett. A költség köztartozásnak minősül. A közérdekű 
védekezés elrendelése után minden esetben növényvédel-
mi bírság kiszabására kerül sor, az élelmiszerlánc felügye-
letével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és 
mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet 
alapján.

Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés minden 
állampolgár közös érdeke, és eredményt csak összefo-
gással, illetve közös felelősségvállalással érhetünk el, 
kérem, tegyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezett-
ségüknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel lenni 
arra is, hogy nem elegendő az, hogy június 30. napjáig 
valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, 
parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig 
meg kell őrizni.

A játszótérről
Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt időszakban egy nagyon elszomorító és egyben végtelenül felháborító eseménysorozat lett szokássá a 
játszótéren. Olyan emberek vették birtokukba a játszóteret, akik koruknál fogva be sem tehetnék oda a lábukat, 
vagy kísérőként ugyan, de olyan súlyos magatartás problémával küzdve tartózkodnak ott, - melyet minden józan 
gondolkodású ember elítél-felnőtt emberként, a facebookra kiposztolva rongálja a kicsik számára épített játszóteret. 
Felnőtt ember, aki a rugós motort rongálva (csak személyiségi jogai miatt nem teszem ide ki azt a képet, amit ő 
kiposztolt) még talán büszke is magára, jól láthatóan 14 évesnél idősebb, használja, rongálja a játékot. Fiatalok esténként 
a sötétedés után cigarettacsikkek százait, energiaitalos dobozok és sörösdobozok tucatjait szétdobálva távoznak onnét. 
Tisztelt Olvasók! Annak idején olyan nagy örömmel építettük ezt a kis csodát! Nagyon büszkék voltunk arra, hogy 
végre van a gyerekeinknek játszótere, nagy összefogással, idős és fiatal, építettük, ástuk, betonoztuk ezt a kis közösségi 
teret. Kérünk Mindenkit, ha ilyen rendbontást lát, jelezze azt a Polgármesteri Hivatal, a Polgárőrség, vagy a KMB-s 
rendőrünk felé, hogy mihamarabb véget tudjunk vetni ennek a magatartásnak. Végezetül, hogy ismételten felidézzük 
mit szabad és mit nem, közzéteszünk egy részletet a helyi rendeletből, mely tartalmazza az elvárható magatartást és a 
játszótér használatának összes szabályát.

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-
testületének

15/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete
a játszóterek és parkok használatának rendjéről

4. A játszóterek és parkok használatának rendje
4. § (1) A játszótér és a parkok a gyermekek és kísérőik 
számára játék és pihenés céljára használhatóak oly módon, 
hogy az mások nyugalmát szükségtelenül ne zavarja. 

(2) A játszótéri eszközöket csak a 14 év alatti gyermekek 
használhatják az alábbi játszóeszközönként meghatározott 
életkori határok betartásával:

• bébihinta: 3 éves korig,
• laphinta: 3 éves kortól,
• rugós kismotor: 3 éves kortól,
• mérleghinta: 3 éves kortól,
• mókuskerék: 6 éves kortól,
• mászófalas torony: 3-12 éves korig használható.

(3) A játszóteret 10 éven aluli gyermekek kizárólag szülői 
felügyelettel vagy felnőtt kísérővel látogathatják, a 10 – 
14 éves gyermekek szülői felügyelet nélkül, de a szülők 
felelőssége mellett használhatják a játszótéri eszközöket. A 
14 éves kor felettiek számára a játszótér használata tilos.

(4) Iskolai és óvodai használatnál a kísérő pedagógus felel 
a használat rendjéért, a baleset megelőzéséért.

(5) A játszótéri eszközök és a parkokban elhelyezett 
tárgyak kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, az 
állaguk megóvásával használhatóak, rongálásuk tilos.

(6) A játszótérre és a parkokba üveget, illetve sérülést, 
balesetet okozó tárgyat, vagy oda nem illő eszközt bevinni 
tilos.

(7) A játszótéren és a parkokban tilos minden olyan 
magatartás, amely mások nyugalmát zavarja vagy 
zavarhatja.

(8) A játszótér és a parkok használói maguk, vagy törvényes 
képviselőik által felelnek a szabályok megtartásáért, az 
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eszközöket, berendezéseket rongálók anyagi felelősséggel 
tartoznak az okozott kárért.
5. § (1) A játszótérnek nincs nyitva tartási ideje, azonban 
csak világosban, jó látási viszonyok mellett használható. 
Sötétedéskor a játszótér területét el kell hagyni.
(2) A játszótér területén tilos dohányozni, alkoholt és 
más bódító hatású anyagokat fogyasztani.
(3) A játszótér területére egészségügyi okból kutyát vagy 
bármilyen más állatot bevinni vagy beengedni tilos.
(4) A parkokba kutyát bevinni, sétáltatni csak pórázon 
lehet, a köztisztasági szabályok betartása mellett.
(5) A játszótér és a parkok növényzetében kárt okozni 
tilos, tehát tilos a növényzet szedése, a fák, bokrok 
engedély nélküli kivágása, a fák törzseinek hirdetések 
céljára történő használata, a fák törzsére való írás, vésés, 
tűzrakás.

(6) A játszótér és a parkok területén tilos kerékpárral vagy 
más járművel áthaladni vagy közlekedni, illetve parkolni.
 (7) A játszótér és a parkok tisztaságának fenntartása 
kötelező, szemetet eldobni tilos, a hulladékot a kihelyezett 
hulladékgyűjtő edényekben kell elhelyezni.

5. Jogkövetkezmények
6.§ (1) A játszótérre vonatkozó szabályokról, a játszótéri 
házirendről – mely jelen rendelet 1. számú melléklete – 
az önkormányzat tájékoztató táblát helyez el a játszótér 
területén.
(2) Az e rendeletben foglalt szabályok betartását a 
rendőrség területileg illetékes megbízottjai ellenőrzik, 
törvényben meghatározott esetben helyszíni bírságot 
szabhatnak ki.

Az új Védőnői Szolgálat
A tápiószőlősi Védőnői Szolgálat 2018. márciusától új helyszínen, a Deák Ferenc út 72. szám alatt várja a gyer-

mekes, vagy gyermeket váró családokat.
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 A költözést szükségessé tette, hogy a régi Kossuth 
Lajos út 85 szám alatt lévő épületet - mint azt az oda járó 
anyukák, kismamák, tüdőszűrésre és választásra érkező 
kedves lakosság is láthatta- erősen kikezdte az idő vas 
foga. A tető a szorgos javítgatások ellenére több helyen 
erősen beázott, a pvc padló burkolat felvált, kiszakadt, 
nehezítve a takarítást. A nyílászárók nem zártak rende-
sen, ezért a fűtés nem volt gazdaságos, nagyobb viharok 
után a zárt ablak ellenére néha állt a víz a tanácsadóban 
a pelenkázó alatt, illetve a rosszul záródó ablakon be-
jutó bogarak és a legyek sokszor még decemberben is 
gondot okoztak. 

 A helyzet megoldása volt tehát, amikor az Önkor-
mányzat által megnyert pályázatnak, és a helyi Önkor-
mányzatnak köszönhetően egy modernebb helyre köl-
tözhetett át a Védőnői Szolgálat. Az új tanácsadó várója 
tágas, világos. A mosdók is nagyok, jól szellőztethetőek. 
A tanácsadó helység színes, vidám burkolatot kapott. 
Ide új pelenkázó asztal, új íróasztal és új székek is kerül-
tek. Méltó helyre került a szeptemberben 15. születés-
napját ünneplő Baba-Mama Klubunk is. A klubhelyi-
ség bútorzata, szőnyegei teljesen újak. A kis csöppségek 
örömmel vették birtokba az új játszóhelyet. A működést 
segíti még egy kis konyhablokk a tanácsadó végében. 
A fűtési rendszer a tanácsadóban, és a klubhelyiségben 

nem csak radiátorral, hanem padlófűtéssel is el van 
látva, a földön játszó gyermekek érdekében. Az épület 
melegvízzel való ellátására napkollektorok lettek felhe-
lyezve, ami segíti a gazdaságosabb üzemelést.

 A tanácsadások hivatalos rendje egyelőre változat-
lan.

• Önálló védőnői tanácsadás csecsemők, kisgyer-
mekek részére: hétfő 9-11 óra

• Önálló védőnői nővédelmi, gyermekágyas és vá-
randósok számára tartott tanácsadás:

•  kedd 9-11 óra
• dr. Szakács Katalin gyermekorvossal közösen 

tartott tanácsadás: kedd 15 óra
• dr. Cselédes Laura szülész-nőgyógyász doktor-

nővel közös tanácsadás várandósok, és gyerme-
kágyasok részére minden hónap 4. szerdáján 13 
óra. 

• Baba-Mama Klub foglalkozás kéthetente szerda 
½ 10-12 óra

Végezetül szeretném megköszönni az Önkormány-
zatnak és Mindenkinek, aki munkájával, vagy önkéntes 
segítségével hozzájárult ahhoz, hogy ez az új Védőnői 
Szolgálat ilyen szép és jól használhatóvá vált. 

Dr. Szoboszlayné Vrabecz Ildikó
védőnő

Polgárőrség hírei
Használt, de jó állapotban lévő szolgálati gépjármű-

veket adott át a polgárőr egyesületeknek az Országos 
Rendőr-főkapitányág. A pest megyei szervezetek szá-
mára (köztük a Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület részére 
is) Papp Károly országos rendőrfőkapitány adta át az 
autókat ünnepélyes keretek között 2018. március 14-
én, Budapesten. A Polgárőr Egyesület számára ez nagy 
jelentőséggel bírt, hiszen szinte a kezdetek óta egy ma 
már 19 éves, leromlott állapotú Opel Corsa Combo 
gépjárművel biztosította a rendszeres szolgálatot. Az 
utóbbi időben már csak jelentős anyagi ráfordítással 
lehetett az autó műszaki állapotát elfogadható szinten 

tartani. Ezt sikerült 
most egy korszerűbb, 
komfortosabb, 6 éves 
Opel Astrára lecse-
rélni. A régi autótótól 
megvált az Egyesület, 
el lett adva. 

Ezt követően, 2018. 
március 14-én az 
Egyesület, a tagjai szá-
mára rendezett, va-
csorával egybekötött 
átadó ünnepséget, me-
lyen dr. Bilisics Péter, a 
Pest Megyei Polgárőr 
Szövetég Elnöke adta 
át használatra az új 
szolgálati gépjármű-
vet.

2018. május 12-én 
ismét fontos elismerésben részesült Egyesületünk egyik 
tagja, Farkas Bence. A Pest Megyei Polgárőr Szövetség 
éves rendes közgyűlésén vehette át a Polgárőr mozgalo-
mért végzett áldozatkész, önzetlen munkájáért az elis-
merő oklevelet és kitüntetést. Gratulálunk Neki!!
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Tavaszra hangolódás…
A FÖLD Napjáról idén sem feledkezett el az Önkor-

mányzat, egy héttel a hivatalos Föld napja után, a jobb 
időben reménykedve, virágültetéssel és szemét szedés-
sel készültünk április 28-ára.

A szombati délelőttöt ráál-
dozva a Szent István szobor 
közvetlen környezetét, a ját-
szóteret és a buszmegfordulót 
is virágokkal tettük szebbé és 
hangulatosabbá.

A megjelenteknek külön 
köszönet, hiszen társadalmi 
munkaként hirdettük meg a 
rendezvényt, azzal a céllal, 
hogy kicsit jobban összefogjuk 

a lakosságot és közösen szépítsük lakókörnyezetünket, 
jelezve, hogy apró gesztusokkal is tehetünk a falunkért. 

A civil szervezetek és csoportosulások emellett 
egész tavasszal virágosítottak. Így került beültetésre a 
HALESZ Tánc Egyesület és a Barátság Nyugdíjas Klub 
közreműködésével a Faluház udvarán felállított emlé-
koszlop környéke évelőkkel, egynyári és örökzöld nö-
vényekkel.

A Kreatívok pedig autógumikat hasznosítottak újra 
és virágtartóként helyeztek el a Takarékszövetkezet és a 
Központi Konyha előtt a dolgozók nagy örömére, akik 
szívesen vállalták a virágok gondozását. Meg kell emlí-
teni, hogy magán emberek adományából valósulhattak 
meg a közterületen elhelyezett virágtartók. A gumik, a 
festék, a föld, a virágok mind egy-egy lakos hozzájáru-
lása volt. Köszönjük!

Íjász fesztiválon jártunk 

Tápiószelén 2018. június 9-10-én második alkalom-
mal rendezték meg az íjász fesztivált. Önkormányza-
tunk is részt vett, mint kiállító, azzal a céllal, hogy az 
érdeklődők számára bemutathassa kis falunkat. A két 
napos rendezvényen az íjászok mellett a látogatók kö-
zül is többen megfordultak sátrunkban és nem győztek 
csodálkozni, mennyi minden van egy kis településen. 
Volt, aki példa értékűnek nevezte a fólia gazdálkodását 
az Önkormányzatnak és szép elgondolásnak tartotta az 
önellátásra való törekvést a sertéstelep, fólia, központi 
konyha, iskola, óvoda, idősek otthona tekintetében. 

De a termelőkkel, gaz-
dálkodókkal és vállal-
kozókkal való együtt-
működést is sok más 
településnek el kellene 
sajátítania! – jegyez-
ték meg. Hiszen egy 
kis faluban fontos az 
összetartás és egymás 
segítése. A márciusi újságban látott rendezvény naptár 
hosszán pedig többen rácsodálkoztak0. Külön dicséret 
hangzott el a nagy számú (a település méretéhez képest) 
civil szervezeteink miatt. A falu életében való szerep-
vállalásukat még nem is említettük, hiszen gyereknap, 
lovas nap, tánctalálkozó, nyugdíjas találkozó mind ci-
vil rendezvény, mely az Önkormányzat támogatásával 
valósul meg. Tehát a hétvége összegzése: van, amit jól 
csinálunk!

Némedi Judit

Húsvéti készülődés…
Második évben díszítettünk a hivatal előtti téren To-

jásfát március 24-én, ezzel is a Húsvétra hangolódva. Aki 
nem hozott magával tojást is volt mit a fára akasztania, 
hiszen a tavalyi tojások is visszakerültek a fára, az idősek 
otthonának lakói idén is több tálca festett tojással járul-
tak hozzá a díszítéshez és a Kreatívokkal egész délelőtt 
lehetett tojásokat festeni a Központi Konyhán, hogy aki 
szeretné, saját készítésű tojását is felakaszthassa a fára. 

Kicsik és nagyok nagy örömére kalácsot majszolva, 
teát valamint almalevet kortyolva, bárányt és nyuszikat 
simogatva díszítették a gyerekek a szülők segítségével a 
Tápiószőlősi Tojásfát. A hűvös tavaszi délután ellenére a 
gyerekek nagyon jól érezték magukat a nagy munka vé-
geztével pedig egyszerre rohamozta meg a gyereksereg 
a játszóteret, hogy birtokba vegyék azt. 

Külön köszönet Bezzeg Bandi bácsinak a nyuszi és 
Józsa Lászlónak a bárány simogatóért. A konyhás lá-
nyoknak a kalácsért és a teáért Pintér Jánosnak pedig 
az almalevekért. Aki kilátogatott remélhetőleg egy kel-
lemes délutánt töltött el, akinek nem volt lehetősége jö-
vőre bepótolhatja.

Némedi Judit
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A tápiószőlősi Református Általános Iskola 2017/2018-as tanévének 
eredményei

Példás magatartást kitűnő tanulmányi eredményt ér-
tek el a következő tanulók:

1.osztály
Bata Pál Dániel
Bozóki Marcell
Józsa Hanna
Miskolczi Anna
Nagy Debóra
Tóth Noémi

2.osztály
Fehér Máté
Gál Fanni
Kis Enikő Ildikó

3.osztály
Lázár Lara
Mészáros Dóra
Szó Zsanett

4.osztály
Gál Fanni
Nagy Máté

5.a osztály
Gulyás Dóra
Nagy Abigél
Szenczi Szabolcs

5.b osztály
Józsa Luca
Kishalmi Sára

6.a osztály
Kukléta Patrik
Marton Emese Zsuzsanna
Mózes Bence

6.b osztály
Ballon Márk Adrián

8.a osztály
Nagy Johanna
Tokaji Nóra

8.b osztály
Mózes Dorina
Tóth Milán

Kitűnő tanulmányi eredménnyel zártak:
2. osztály

Bozóki Zsombor
Lipták Martin
Mojs Rómeó Kálmán

4. osztály
Benedek Kamilla Virág

Példás magatartással és jeles tanulmányi eredmény-
nyel büszkélkedhetnek:

3. osztály
Bujáki Lujza
Dabis Dorka

4. osztály
Kamasz Mária Panka
Kelecz Laura Brigitta
Nagy Brigitta

5. b osztály
Benkő Brigitta

6. b osztály
Hajnal-Pap Viktor
Komjáti Sándor

8. a osztály
Pap Virág

Jeles tanulmányi eredményűek az alábbi tanulók:
1. osztály

Csepregi Zsombor
Kanalas Zoltán
Kelecz Erik Noé
Kézér Vince
Lesták Bence
Pálinkó Károly
Strochmayer Márk Ferenc
Szimon Erik Márk
Várszegi Miklós Márk

2. osztály
Benkő Gábor
Kádas Milos
Koncz Dávid
Porcsalmi Dávid
Végh Szabina Beatrix

4. osztály
Kenéz Lilla
Végh Vanessza Anna

5.b osztály
Fehér Benedek
Kishalmi László
Kovács Tímea Bianca
Sebők Emma

7. osztály
Bedő Dorina
Hegedűs Kevin József
Jenei Emília

8. a osztály
Ujszászi Petra

Minden 8. osztályos tanulónk, felvételt nyert közép-
fokú intézménybe. A folyamatos, következetes előkészí-
tő munka eredményeként, tanulóink az általuk elsőhe-
lyen megjelölt középiskolában kezdik meg az új tanévet. 
Gimnáziumban (Szolnok, Jászberény, Cegléd, Vác): 8 fő, 
Szakgimnáziumban (Cegléd, Szolnok, Újszász) 22 fő, 
Szakiskolában (Cegléd, Nagykőrös, Szolnok): 7 fő. A vá-
lasztásaikat reálisnak tartjuk, sok sikert kívánunk!
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Iskolánk, 2017. április 4-én: az Oktatási Hivatal Bázi-
sintézménye címet nyerte el. A cím különböző feladatok 
ellátására kötelez bennünket. E tanév során iskolánk az 
alábbi továbbképzéseket szervezte:

• Agresszió és konfliktus kezelésére épülő mentál-
higiénés tréning pedagógusok részére címmel, 
előadója Fodor Gábor (Ceglédi Tankerület Igazga-
tója.

• „LEGO-robot építés és programozás”  címmel, 
előadója Hohl Adrienn, a gyakorlati feladatok ko-
ordinátora Magyari Zoltán kollégánk volt.

• Tavaszi Pedagógiai Napok alkalmával szervezett, 
„Bázisintézményi pedagógiai-módszertani jó gya-
korlatok megosztása” című szakmai napon, 2018. 
április 17-én, Szolnokon bemutatkozott intézmé-
nyünk a „Zeneterápiás módszerek alkalmazása az 
ének-zene órákon” elnevezésű jó gyakorlatával. Az 
előadást Ábrahám Tünde tanárnő tartotta. 

• A bemutatkozó előadás folytatásaként, 2018. ápri-
lis 23-án iskolánkban szerveztünk bemutató órát a 
témában. A 2. osztályos tanulók vettek részt a ta-
nítási órán lelkesen, figyelmesen. Az óra, és az azt 
követő szakmai beszélgetés a már megmutatkozó 
és várható eredmények átgondolása hasznos volt, 
a délelőtt jó hangulatban telt el. A bemutató órát 
Ábrahám Tünde tanárnő tartotta.

A rendezvényeken a Szolnoki POK intézményeiből vet-
tek részt kollégák.

Iskolánkban a Laurus Alapfokú Művészeti Iskola Te-
lephelye működik. A tanévben: 46 hangszeres növendék 
tanult zenét / zongora, furulya, klarinét, fuvola, trombi-
ta/, három évfolyam tanulói néptáncolnak /3.-4.-5. évfo-
lyam/, a 8. évfolyam, társas tánc foglalkozáson vett részt.

Iskola, osztály és községi rendezvényeken a gyerekek 
színvonalas műsorokat adtak elő. Ezúttal is köszönjük a 
Tápiószőlősi Önkormányzat támogatását.

Tanulóink öregbítették iskolánk hírnevét, hiszen 
Benkő Gábor (2. osztályos tanuló) a Gyöngyösön meg-

rendezett Regionális Furulyaversenyen Ezüst minősítést 
kapott (felkészítő tanára: Megyeri Attila),

Tokaji Nóra és Nagy Johanna (8. osztályos tanulók) 
a Cegléden megrendezett Regionális Kamarazenei Verse-
nyen a saját korcsoportjában NÍVÓ –díjat kapott. (felké-
szítő tanáraik: Megyeri Attila és Nagykovácsiné Molnár 
Melinda).

Iskolánk tanulói az idei tanévben is számos házi, 
körzeti, megyei és országos versenyen vettek részt.

• Házi versenyeink: helyesírás, szépírás, történelem, 
matematika és irodalmi témájú versenyek Bibliai 
történetmondó verseny, Bibliaismereti verseny

• Körzeti Radnóti Miklós irodalmi verseny
• Megyei történelem verseny és TUDÁSBAJNOK-

SÁG

Országos versenyek, amelyeken tanulóink szép ered-
ményeket értek el:

HEBE országos levelezőverseny:
• Nyelvmester nyelvtan verseny: Jancsovics Sára 

Andrea 8. helyezés
• Világjáró földrajz verseny: Jancsovics Sára Andrea 

8. helyezés

Szabó Magda országos irodalmi csapatverseny: (felk. 
Gál Mónika)

• 5-6. osztályos korcsoport
• 4. helyezést : Gulyás Dóra5.a, Nagy Abigél 5.a, 

Strohmayer Viktória 5.a, Szőke Bernadett 5.a
• 7-8. osztályos korcsoport:
• 8. helyezést: Ballon Tibor Dominik, Bezzeg Leven-

te, Hegedűs József Kevin, Tóth Balázs
• 12. helyezés: Dósa Péter, Kenéz Szabolcs, Oláh 

Viktor, Pap Sebestyén

„Ne szóljon igéd hiába” XIX. Országos Bibliai Tör-
ténetmondó Verseny: (felk. Gulyásné Mucsinyi Anna, 
Gál Mónika, Péter Melinda)

• eredményes szereplés: Bujáki Lujza 3 . o . , 
Kishalmi Sára 5.b, Rózsa Kitti Anikó 8.b

Országos Hon és Népismeret verseny: (felk. Ábrahám 
Tünde)

• Józsa Luca – Kishalmi Sára – Marton Emese Zsu-
zsanna 1. hely

Kálti Márk Történelem Teszt verseny: (felk. Ábrahám 
Tünde)

• 75 % fölött teljesített: Kishalmi Sára,  Kishal-
mi László, Gulyás Dóra, Marton Emese Zsuzsanna

Időutazó Országos Történelem levelezőverseny : 
(felk. Ábrahám Tünde)

• Kishalmi László 6. helyezés, Marton Emese Zsu-
zsanna 7. helyezés, Fehér Benedek 8. helyezés

• Bezzeg Levente 9. helyezés, Kovács Tímea – Mar-
ton Emese Zsuzsanna: 13. helyezés

• Hegedűs József Kevin és Tóth Balázs 14. helyezés 

Béres Ferenc Országos Református Éneklő verseny: 
(felk. Gulyásné Mucsinyi Anna)

• Porcsalmi Dávid 2.o. és Nagy Johanna 8.a  
arany minősítés

• Nagy Abigél 5.a ezüst minősítés
• Csoportos: Gulyás Dóra 5.a, Nagy Abigél 5.a, Hu-

ber Alex 4.o. ezüst minősítés

ORSZÁGOS Református angol és német nyelvű ver-
senye:

• Angol: jó szereplés: Bakos Gergő 8.a, Jenei Emília 
7.o., Nagy Abigél 5.a (felk.: Kiss Ferencné)

• Német: 5.o.  Gulyás Dóra 6. helyezés ; Józsa Luca 
8.helyezés

• 6.o.  Sebők Emma 11. helyezés ; Fehér Krisztina 
10.helyezés

• 7.o.  Ballon Tibor Dominik 10. helyezés
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• 8.o. Karácsony Kitti 12. helyezés ; Kosaras Karina 
13.helyezés (felk.: Dömők Ágnes)

Református iskolák ORSZÁGOS mesemondó, mese-
író, szépíró, kézműves és angol-német versenye: (fel-
készítő: Szombati Anita, Péter Melinda, Kiss Ferencné)

• Kézműves: Gulyás Dóra 5. a, Kishalmi Sára 5. b, 
Szabó Adél 5. b

• Meseírás: Kishalmi László 5. b
• Angol: Jenei Emília 7. o.

Tudásbajnokság országos levelezőverseny
jó szereplés:
• Kádas Milos 2. o. környezetismeret
• Porcsalmi Dávid 2. o. matematika
• Kis Erik 5. b történelem
• Fehér Benedek 5. b anyanyelv, természetismeret

• Kishalmi László 5. b természetismeret
• Marton Emese Zsuzsanna 6. a természetismeret

Hagyományink szerint minden évben pontversenyt 
rendezünk a különböző versenyekből. 

Ezen a pontversenyen a következő tanulók végeztek 
az élen:

Alsó tagozatban : 1. Porcsalmi Dávid 2. osztály
• 2. Bujáki Lujza 3. osztály és Nagy Máté 4. osztály
• 3. Huber Alex 4. osztály
• Felső tagozatban: 1. Kishalmi Sára 5. b osztály
• 2. Marton Emese Zsuzsanna 6. a osztály
• 3. Gulyás Dóra 5. a osztály

Gratulálunk a szép eredményekhez és nagyon büsz-
kék vagyunk tanulóinkra!

A Hebe Kft. a 2018/2019-es tanévben is meghirdette a levelező versenyein részt vevő 
diákok körében,  hogy szavazhatnak az év tanárára.  

A gyerekek 20 tanárt neveztek, és közülük, történelem tantárgyból 
ÁBRAHÁM TÜNDE  

tanárnő lett az év tanára.
GRATULÁLUNK!

Az óvoda tavaszi rendezvényei

Mozgalmas tavaszon vagyunk túl. Sok érdekes prog-
ram és rendezvény várt a gyerekekre márciustól júniu-
sig.

A nagycsoportosokkal az iskolába jártunk az Egész-
ség napon. Barkácsoltunk, kóstoltunk sokféle egészsé-
ges ételt, gyümölcsöket, süteményt és a nap befejezése-
ként sportoltunk, játszottunk.

A nagycsoportosok a középső csoportosokkal közö-
sen megnézték a Tápióbicskei csatát. A győztes bicskei 
csata újra „játszása” nagyon tetszett a gyerekeknek. Leg-
inkább a gyönyörű viseletek,- huszárok, markotányos 
nők, csikósok, császári katonák – a lovak, szekerek, 
ágyúk ragadták meg a figyelmüket.

Virágvasárnapra készülve a gyerekek megismerhet-
ték Jézus Jeruzsálembe való bevonulását. Eljátszottuk a 

bevonulást, pálmaágakkal integettünk – ezeket a gye-
rekek saját kezűleg készítették – átsétáltunk a „jeruzsá-
lemi városkapu” alatt, aranymondást és dalokat tanul-
tunk. Nagyon bensőségesre sikeredett a délelőttünk.

A „Víz világnapján” szintén minden gyereket meg-
mozgató, többféle érdekes tevékenységet biztosító 
délelőttöt szerveztünk. Kísérleteztünk a vízzel, mint 
hangszerrel úgy, hogy különböző mennyiségű vízzel 
megtöltött poharakat szólaltattunk meg, festettünk, 
ragasztottunk, ügyességi játékokat játszottunk. De sok 
vízzel kapcsolatos, vízhez kötődő kísérletben is kipró-
bálhatták magukat a gyerekek.

A „Föld napján” az óvodát csinosítottuk – sok vi-
rágpalántát kaptunk a szülőktől, köszönet érte – nagy 
lelkesedéssel.



12 TÁPIÓSZŐLŐSI HÍRADÓ 2018. június

A „Madarak és fák napján” a budakeszi Vadaspark-
ból érkezett a

„Picinke-oduzoo” előadás. Az élő állatok látványa 
lenyűgözte a gyerekeket, figyelmesen hallgatták a ma-
darak etetéséről, védelméről szóló ismereteket. pl. füles 
bagoly, papagájok, gerlék, kígyó.

Nagy lelkesedéssel és szeretettel készültünk az édes-
anyák köszöntésére. Minden korcsoport a saját képes-
ségeinek megfelelő műsorral és ajándékokkal készült 
ezekre a csodás délutánokra és úgy gondolom, hogy 
akár csetlő-botló picike, akár iskola előtt álló, egy édes-
anyának a legszebb ajándék a gyermeke mosolya és a 
legdrágább ékszere a gyermeke két ölelő karja.

A Kihívás napján, nemcsak az oviban volt lehetősé-
gük a gyerekeknek sokféle játékos mozgásra, hanem a 
kerékpározni tudók is bemutathatták tudásukat a szla-
lompályán. Az óvoda udvarára az óvónénik és a dadus-
kák sokféle akadály-, és ügyességi pályát varázsoltak. 
Lehetett kúszni, mászni, bújni. Kapura rúgni, célba 
dobni. Készült egy mobil pálya is, amit nagyon élvez-
tek a gyerekek, hiszen különféle anyagokba lehetett me-
zítláb tapicskolni. Volt kötélhúzás, amiben a felnőttek 
szintén részt vettek, akárcsak a többi tevékenységben, és 

a gyerekeknek nagyon tetszett, hogy a felnőttek ugyan-
úgy csúsznak-másznak, ahogy ők.

S végezetül, elérkezett az évzáró és a ballagás ideje 
is, itt személyes érintettségemet nem hagyhatom ki, hi-
szen ők az én utolsó elballagó csoportom az én kedves 
„Méhecskéim”. Három éve, amikor először jöttek óvo-
dába sok könnytől maszatos arcocskát láttunk. Aztán 
összecsiszolódtunk, megszerették az óvodát, egymást és 
a felnőtteket is. Sok közös, boldog emlékünk lett ez alatt 
a három év alatt. Köszönettel tartozom a szülőknek a 
bizalomért, a segítőkészségért, hogy mertek tanácsot 
kérni és elfogadni. Köszönöm Tündi néninek és Ilonka 
néninek, hogy a gyerekek beszoktatásában, formálásá-
ban, nevelésében és szeretetében a három év alatt végig 
segítőim, vagy inkább társaim voltak. 

Befejezésül Németh László idézetével köszönnék el, 
ami hitvallásom

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers 
gyémántját, szép vigyázattal csiszoljam kristályba.”

Tölgyesné Kalmár Irén 
óvodapedagógus
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Sportegyesületi élet Tápiószőlősön!
Sportegyesületünk a 2014-ben megkezdett munkát 

töretlen lendülettel folytatja. 
A Bozsik Program keretén belül továbbra is négy 

korosztály szerepel. Az U-7, U-9-eseket Mózes Pál ké-
szíti fel. A többi utánpótlás korosztály Minik Gábor 
vezetésével készült. Az U-11, és az U-13-as korosztály 
mellett bajnoki rendszerben szerepel az U-14-es és az 
U-16-os korosztályunk. Az U-14-esek a második helye-
zettel azonos pontszámot elérve a bajnokság 4. helyén 
végeztek. Az U-16-os csapatunk a dobogó harmadik fo-
kára küzdötte fel magát. Az őszi szezont a négy Bozsik 
korosztályon kívül U-15-ös és U-19-es bajnokságban 
részt vevő csapatokkal indítjuk útjára. 

 Felnőtt csapatunkat 2016 ősztől 2018 tavaszáig Far-
kas János irányította. Az első éves munkájának nagy 
eredménye, hogy az összes aktív Tápiószőlősi labdarúgó 
haza jött játszani és a megye III. osztályú bajnokságot a 
csapat megnyerte. A megye II. osztályú bajnokságban 
a 2017. őszi bemutatkozásunk remekül sikerült, mivel 
a szezont a negyedik helyen zártuk. Sajnos a bajnoksá-
got ebben a szezonban szervezik át és így a 16 csapatból 
csak tíz maradhat a II. osztályban. A bennmaradásért 
folytatott ádáz küzdelemben az utolsó pillanatban, de 
alul maradtunk. A 11. helyen végeztünk. Ez az ered-
mény minden más esetben elfogadható lett volna egy 
újonc csapattól, kivéve a mostani helyzetet. Farkas János 
elbúcsúzott a csapattól, munkáját ez úttal is köszönjük. 
Ősszel egy erős III. osztályú bajnokságban kell helyt áll-
nunk. A leggyengébbek az új IV. osztályban folytatják. 

 Az edzői stábunk két fiatal agilis taggal bővül, Né-
meth István Tápiószecsőről csatlakozik hozzánk. Ő fog 
felelni az utánpótlás nevelésért. A felnőtt csapat szak-
mai felelőse Minik Gábor lesz. A szakmai vezetéshez 
csatlakozik a felnőtt csapattól egy fiatal játékos is, aki 
most szeretne elindulni az edzői pályán. Mózes Pállal 
közösen, ők négyen felelnek majd az egyesületben folyó 
szakmai munkáért.

Az egyesületi munka egy új színfoltja volt az elmúlt 
tanévben az iskolai leány kézilabda bevezetése. Ezt a 

munkát László Tibor irányította és fogta össze. Remél-
jük, hogy rövidesen a kézilabda szövetség felé is bead-
hatjuk sportfejlesztési programunkat.

Nagyon nagy sikere volt a téli holt szezonban lezajlott 
FUTSAL bajnokságoknak. U-11, U-13, U-15, U-17, és 
U-19-es korosztályokban neveztünk csapatokat. Sok-
szor igen nagy logisztikai feladatot jelentett egyszerre 
több csapatot eljuttatni a megye különböző helyszíne-
ire. Játszottunk Kókán, Tóalmáson, Nagykátán, Tápió-
szentmártonban, Jászapátiban, Gödöllőn, Üllőn, Kis-
tarcsán, Dunavarsányban. Jövőre ismét neki vágunk a 
megmérettetéseknek. 

Immár második alkalommal rendezünk nyári 
focitábort. A tavalyi tábor kiemelkedő színfoltja volt 
a Groupama Arénába látogatásunk, idén a Felcsúti 
Pancho Arénába látogatunk el.

A tábor megszervezéséhez nagy segítséget jelent, 
hogy harmadik alkalommal rendeztük meg a jótékony-
sági sport bált melynek bevételéből tudjuk finanszíroz-
ni az extra sporttábori programokat. 

Jelenleg harmadik Sport Fejlesztési Programunk 
(SFP) megvalósításán dolgozunk. Az MLSZ elfogadta 
a nemzetközi szintnek megfelelő méretű küzdőtérrel 
rendelkező sportcsarnok építésére irányuló tervünket 
és jelenleg már áll a csarnok váz szerkezete. Reméljük, 
már nem kell sokáig várni arra, hogy „hazai FUTSAL” 
tornát rendezhessünk. 

Önkormányzati pályázat eredményeként megépült a 
sporttelepen egy 20 x 40 méteres megvilágított műfüves 
pálya. Nagyban segíti a szakmai munkát, és szabadidős 
tevékenységre is tudjuk használni.

Végezetül, de nem utolsó sorban köszönjük a szü-
lőknek, gyerekeknek, hogy újra élettel töltötték meg 
a sporttelep.

Köszönjük a sok támogató sportbarátnak az ön-
zetlen segítséget a pálya karbantartásában, a rendez-
vények lebonyolításában és egyéb tevékenységekben 
való részvételt. 

Köszönjük a TAO programban résztvevő vállal-
kozásoknak, (FERZOL Kft., SZAM-SPED Kft., PRI-
BOFOOD Kft., FX SOFTWARE Zrt., Veolia Water 
Solutions & Technologies Magyarország Zrt.,) hogy 
támogatásukkal megvalósíthatjuk működési és fej-
lesztési terveinket. 

Köszönjük az Önkormányzatnak, hogy a terveink-
hez az önerő nagy részét biztosítják, és a kezdeti lel-
kesedéssel támogatják a helyi sportéletet. 

 Köszönjük a hazai mérkőzések rendezésének biz-
tosításában állandó szerepet vállaló Polgárőrség csa-
patának az önzetlen munkát.

HAJRÁ SZŐLŐS!
Nyíri Mihály TKSE elnök
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Anyakönyvi hírek

• Kis Ramóna   2018. 03.08.
• Simon Réka  2018. 03.24.
• Mészáros Gréta  2018. 04.04.
• Visnyei János  2018. 04.17.
• Slakta Ádám Gergely  2018. 04.20.
• Balaton Máté  2018. 04.25.
• Balla Zétény  2018.05.03.
• Illyés Eliza  2018. 05.11.
• Illyés Bíborka  2018. 05.11.
• Bakos Ferenc  2018. 05.18.
• Árvai Noel  2018. 05.20.
• Dömök Attila  2018. 05.23.
• Hegedűs Holli  2018. 06.18.

GRATULÁLUNK,  
JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

ÚJSZÜLÖTTEK ELHUNYTAK
• Tarkó Ferencné (Nemes Mária)1933-2018.
• Türei Ferenc  1936-2018.
• Szilvási Józsefné (Tóth Mária) 1949-2018.
• Magyar György János 1940-2018.
• Heitzmann Mihályné (Kalmár Margit) 

1938-2018.
• Tátrai Tibor Ádám 1996-2018.
• Vonnák Mihály 1939-2018.
• Lugossy László 1941-2018.
• Czeróczki Tamás 1993-2018.
• Gonda Jánosné (Pap Mária) 1936-2018.
• Fekete Zsigmond 1937-2018.
• Pálinkás Imre György 1947-2018.

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnénk megköszönni mindazoknak a részvétet, 

akik 

CZERÓCZKI TAMÁS
szeretett fiunk, testvér temetésén részt vettek és 

sírjára elhelyezték a megemlékezés virágait.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet Mindenkinek, aki

FEKETE ZSIGMOND
szeretett férjem, édesapa, nagyapa sírjára a 

megemlékezés virágait elhelyezték, utolsó földi útjára 
elkísérték, osztoztak mély fájdalmunkban.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük Mindenkinek, akik szüleinket utolsó 
útjukon elkísérték, a sírjukra a kegyelet virágait 

elhelyezték, a mi fájdalmunkat pedig együtt érző 
szavakkal próbálták enyhíteni. Köszönjük az 

Önkormányzatnak a megkülönböztetett figyelemet, 
amivel megtisztelték az emléküket.

Gonda család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket szeretnénk kifejezni Mindazoknak, 

akik 

PÁLINKÁS IMRE GYÖRGY 
temetésén megjelentek, sírjára az emlékezés virágait 
elhelyezték. Köszönjük, hogy jelenlétükkel osztoztak 

a Család fájdalmában. Köszönjük a Tankó-Walter 
temetkezési vállalatnak a munkáját.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon 

közeli és távolabbi rokonnak, barátnak, ismerősnek, 
szomszédnak, és mindazoknak, akik szeretett 
édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk,

SZILVÁSI JÓZSEFNÉ
temetésén megjelentek, sírjára koszorút és virágot 

helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. 

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet Mindazoknak, 

akik szeretett Fiunk, drága Testvér, 

TÁTRAI TIBOR ÁDÁM
 temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot 
hoztak, utolsó útjára elkísérték, illetve bármi más 

módon kifejezték részvétüket, együttérzésüket 
mélységes fájdalmunkban.

Gyászoló család
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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



ÉJSZAKAI FOCI
Tápiószőlős Község Önkormányzata és  
Tápiószőlős Község Sportegyesülete  

2018. július 7-én éjszakai focit rendez!
17:30 órától a csapatok szurkolóinak bográcsolási 
helyszínt biztosítunk.

Jelentkezni június 30. éjfélig a következő e-mail 
címen: tkse2769@gmail.com vagy személyesen 
a Tápiószőlősi Sportpályán (Sport út 2.).

A jelentkezési lap letölthető:  
http://tapioszolos.hu/dokumentumok/sport/2018/
nevezesi_lap_2018.pdf

A HELYSZÍNEN BÜFÉ ÜZEMEL A 
RENDEZVÉNY IDEJE ALATT.

5+1 fő
s  

csapatok
N

evezési díj 

nincs!

Kezdés:  
20:00 óra


