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Minden kedves tápiószőlősi lakosnak ezzel a kis verssel kívánok  

békés boldog karácsonyt, és egészségben,  
sikerekben gazdag boldog új évet 

Tápiószőlős Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal dolgozói  
és a Képviselő testület tagjai nevében:

22. évfolyam 4. szám 2019. december

Lupsánné Kovács Eta: Karácsony
Jégcsipkével hideg tél  

díszíti a tájat,  
ma ünnep van Karácsony,  

messze fut a bánat. 
Elkullogott a magány,  
szerte foszlott, köddé,  

elűzte a szeretet  
nincs itt helye többé. 

Szobában a kis fenyő  
oly vidámnak látszik,  
ajándékkal telt ágán  
csillagszóró játszik. 
Maradjon a szeretet  

ne csak vendégségbe,  
költözzön a szívekbe  
legyen mindig béke.

Dr. Szoboszlay Árpád polgármester
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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ – 2019.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót a 

Tápiószőlősi Híradó 2019. évi utolsó számának hasábjain!
Eltelt egy újabb év, advent időszakában vagyunk. Az 

ünnepvárás mellett ilyenkor visszatekintünk a mögöttünk 
hagyott időre, az elmúlóban lévő év eseményeire. 

A közelmúlt legnagyobb eseménye a helyhatósági vá-
lasztás volt. Meg szeretném köszönni mindenkinek, aki 
aktívan részt vett a választáson, akár szavazóként, akár 
a szavazatszámláló bizottságokban teljesített munkája 
révén. Köszönöm a sok biztatást és támogatást, amit a 
kampány során sok embertől kaptam. Köszönöm, hogy a 
többség újra bizalmat szavazott nekem, így folytathatom 
a munkát Önökért és Tápiószőlősért! Ígéretemhez hűen, 
igyekszem ezt a legjobban végezni. Nagyon sok a feladat 
továbbra is, és az új Képviselő testület nagy erőkkel és len-
dülettel fogott neki a munkának.

Szeretném megköszönni a leköszönő képviselőtársak 
eddigi munkáját, az új testületnek pedig gratulálok a meg-
választásukhoz! 

Mint említettem sok feladat vár ránk, bár a megnyert 
pályázatok zömének munkálatai csak tavasszal kezdőd-
nek. Tavasszal folytatódik a csatorna, és a szennyvíztisz-
tító-telep építése is. Döntésre vár az üvegházas növény-
termesztés, és el kell indítani a fóliában a következő évi 
termesztést. A vágóhíd-húsfeldolgozó üzemel, a húsbolt 
funkcionál. Reményeim szerint, ha az időjárás engedi 
a Határ utat is befejezi a vállalkozó még az idei évben. 

A Tearózsa utca, Boróka utca, és a Fő út-Kossuth Lajos 
út-Bicskei út 2/3-a már elkészült. Ez úton kérek minden-
kit, hogy mivel a Fő út egy része még nem megfelelő, va-
lamint tél van, az útviszonyok becsapósak lehetnek, ezért 
vigyázzunk egymásra a közlekedés során. Az elkészült út-
szakaszokon kérem, hogy kerüljük a gyorshajtást!

December van. Jönnek az ünnepek. A várakozás, és a 
befelé fordulás időszaka is ez. Az ünnepekben kicsit meg-
pihenünk, testileg, lelkileg feltöltődünk. A családok össze-
jönnek közösen ünnepelni, együtt lenni. Mindenki próbál 
kicsit jobb lenni, több jót cselekedni. Várjuk együtt a Ka-
rácsonyt a közös rendezvényeken! A Fénygyújtás és Tánc-
gála után itt vannak a következő programok. December 
13-án Közmeghallgatás, 15-én a már hagyományosnak 
mondható és minden évben nagy sikert arató Ceglédi Fú-
vószenekar koncertje a Katolikus Templomban, december 
20-én a községi Karácsonyi ünnepség a Faluházban és az 
évzáró rendezvények a Közfoglalkoztatottak, és az Önkor-
mányzat dolgozói részére. 

Az új évben aztán ismét kezdődnek a dolgos hétköz-
napok. Természetesen az új év mindig új reményekkel, 
kihívásokkal és új feladatokkal jelentkezik minden ember 
számára. Kívánom, hogy a következő feladatokhoz legyen 
elég erő, egészség, szorgalom és kitartás mindannyiunk-
nak! 

Dr. Szoboszlay Árpád
polgármester

ESEMÉNY ÖSSZEFOGLALÓ
Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete 2019. október 09-én tartott rendes ülést. Tápiószőlős 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2019. 
(X.09.) számú önkormányzati határozatában döntött ar-
ról, hogy elindítja a tanyagondnoki szolgálat megszerve-
zését, melynek első lépése a szakmai program elfogadása 
volt. 

A választások lebonyolítása után a Képviselő-testület 
alakuló ülésére 2019. október 30-án került sor. Az ülésen 
titkos szavazás keretein belül megválasztották Remzső 
István választott képviselőt az alpolgármesteri tisztség be-
töltésére, valamint kinevezték a két bizottság elnökeit és 
tagjait. A Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Településfejlesztési 
Bizottság elnöke Keresztúri Hajnalka, tagja Balogné Oláh 
Johanna és Szűcs József, külsős tagja pedig Bíró Zoltán és 
Nyíri Mihály. A Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság el-
nöke Balogné Oláh Johanna, tagja Józsa László és Komjáti 
Ferenc Dávid, külsős tagja pedig Hegedűs-Némedi Judit 
és Papp Gábor. 

A 2019. 11. 06-án megtartott soron következő testületi 
ülésen 133/2019. (XI.06.) számú önkormányzati határo-
zatszámmal elfogadásra került a Központi Konyha éves 

beszámolója. A 135/2019. (XI.06.) számú önkormányzati 
határozat alapján a Központi Konyha bérlésével kapcsola-
tos kérelmeket 2019. 11. 06-tól Némedi Nándorné élelme-
zésvezető bírálja el. Az ünnepek közeledtével napirendire 
került a 65 év feletti lakosok karácsonyi csomagosztásával, 
a karácsonyi fények ünnepélyes felkapcsolásával, illetve a 
Táncgála lebonyolításával kapcsolatos megbeszélés is, így 
a Képviselő-testület meghatározta ezekre a programokra 
felhasználható pénzügyi keretet. A 139/2019. (XI.06.) szá-
mú önkormányzati határozatban a Testület arról döntött, 
hogy a helyi adók mértékén nem módosítanak. 

A Képviselő-testület 2020. évi munkaterve az alábbiak 
szerint került elfogadásra:

Tápiószőlős Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének

140/2019. (XI.06.) sz önk. határozata

Tápiószőlős Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete

2020. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:
Január 15. 17.00 óra
• A Központi Konyha étkezési díjának felülvizsgálata.
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Február 12. 17.00 óra
• 2020. évi rendezvénynaptár elfogadása;
• 2019. évre vonatkozó előirányzat-módosítások 

elfogadása.
• Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása.
Március 11. 17.00 óra
• Aktuális ügyek megtárgyalása.
Április 08. 17.00 óra
• A Föld Napján történő virágültetéssel kapcsolatos 

döntéshozatal;
• Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi
• beszámolójának elfogadása;
• 2020. évi közbeszerzési terv jóváhagyása;
• Önkormányzati rendelet alkotása a 2020. évi igazgatási 

szünet 
• elrendeléséről.
Május 06. 17.00 óra
• 2019. évi közbiztonsági beszámoló elfogadása,
• Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásának elfogadása,
• Átfogó értékelés az önkormányzat 2019. évi 

gyermekjóléti és
• gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Június 10. 17.00 óra
• A Tápiószőlősi Sportegyesület 2019. évi beszámolója.
Augusztus 05. 17.00 óra
• A Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és 

Óvoda
• Igazgatójának beszámolója;
• A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról féléves 

beszámoló
• Pályázat benyújtásáról szóló döntés a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatás vonatkozásában

• Aktuális rendezvények megbeszélése.
Szeptember 09. 17.00 óra
• Az Idősek Gondozási Központja intézményvezetőjének 

beszámolója;
• Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati
• Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához;
• Falunappal kapcsolatos megbeszélés.
Október 07. 17.00 óra
• Aktuális ügyek megtárgyalása.
• Idősek Karácsonyi Csomagosztásával kapcsolatos döntés
November 11. 17.00 óra
• Beszámoló a Központi Konyha működéséről;
• 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása,
• Helyi adók mértékének felülvizsgálata,
• Karácsonyi fények ünnepélyes bekapcsolása és egyéb 

aktuális
• rendezvények megbeszélése;
• A Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadása
• Önkormányzati rendelet megalkotása a szociális célú 

tűzifa támogatás helyi szabályairól
• Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázatainak elbírálása
December 13. 17.00 óra: Közmeghallgatás

Ezt követően a Képviselő-testület önkormányzati ren-
deletet alkotott a szociális célú tűzifa támogatás helyi 

szabályairól az alábbiak szerint.
Tápiószőlős Község Önkormányzat  

Képviselő-testületének
13/2019. (XI.06.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 
Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatá-
rozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkö-
rében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet 
A támogatásra vonatkozó általános szabályok

1. A rendelet célja, hatálya
1. § (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tü-

zelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támo-
gatására benyújtott pályázat alapján a központi költ-
ségvetés szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatást biztosított Tápiószőlős Község 
Önkormányzata számára.

(2) E rendelet célja, hogy Tápiószőlős településen élők 
részére támogatást nyújtson szociális rászorultsá-
ga alapján, tekintettel a belügyminiszteri pályázati 
felhívásban foglaltakra meghatározza a természet-
ben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifajuttatás 
ellátási forma jogosultsági feltételeit és az igénylés, 
odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Tápiószőlős község köz-
igazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lak-
címmel rendelkező állampolgárokra.

2. A támogatás feltételei
2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő termé-

szetbeni támogatást, háztartásonként legfeljebb 5 
m3 tűzifát biztosít - a rendelkezésre álló famennyiség 
erejéig - annak a személynek, aki
a) Aktív korúak ellátásában (rendszeres szociális se-

gélyben vagy foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tásban), vagy

b) Időskorúak járadékában, vagy
c) - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénz-

beli formában történő nyújtására – települési tá-
mogatásban – különösen a lakhatáshoz kapcso-
lódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos 
támogatásban – részesül, vagy

d) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt személyek a támogatás 
biztosításánál előnyt élveznek. Az (1) bekezdésben 
foglaltakon túl az Önkormányzat vissza nem téríten-
dő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat azon 
tápiószőlősi személy számára, aki
a) Családjában igazolható mozgáskorlátozott él,
b) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogo-

sult, vagy
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c) Közgyógyellátásra jogosult, vagy
d) Családjában az egy főre jutó jövedelem nem ha-

ladja meg a 90.000.- Ft-ot, vagy
e)  polási díjra jogosult, vagy
f) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas (110.000.- Ft-

ot meg nem haladó jövedelem esetén).
(3) Amennyiben a kérelmező munkanélküli, csak abban 

az esetben részesülhet tűzifa támogatásban, ha iga-
zolja, hogy regisztrált munkanélküli.

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak 
egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakás-
ban élő személyek és a háztartások számától. Ameny-
nyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbí-
rálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – 
függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesü-
lésétől – az a személy, család

Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben 
engedéllyel fakitermelést végzett.

Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán 
nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben élet-
vitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

3. A támogatás igénylésének menete
4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e ren-

delet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2020. január 31. napjáig a Polgármeste-
ri Hivatal Igazgatási Csoportjánál lehet benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe 
tartozik.

(4) A döntést követő 8 munkanapon belül a polgármes-
ter gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellék-
letét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(6) Szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatás 
nem kérhető.

5. § A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat 
számára megállapított kiegészítő támogatás, vala-
mint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A 
forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket 
– függetlenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatáro-
zott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban megha-
tározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

II. Záró rendelkezések
6. § Ezen rendelet 2019. november 11. napján lép hatály-

ba, és 2020. május 31. napján hatályát veszti.

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

Szőke Violetta jegyző

Az óvodai játék
Az óvodai játéknak fontos szerepe van a 3-7 éves korú 

gyermekek komplex személyiségfejlődésében. A játék sok-
szor nemcsak játékot, hanem teljes személyiségformálást, 
képességek, részképességek fejlesztését és a szűkebb, tá-
gabb környezettel való megismerkedést teszi lehetővé ta-
pasztalatok útján a gyermekek számára. Az óvodai játék 
lehet szabad játék, szervezett játék és készségfejlesztő játék. 
Természetesen ezeken belül sokféle játék van, mint például: 
szerepjáték ( a gyermek itt „belebújik” például egy foglal-
kozásba doktor néni lesz, vagy tevékenységet utánoz), sza-
bályjáték pl.társasjátékok (a szabályok betartása motiváló 
erővel bír és minél jobban betartja a gyermek a szabályo-
kat, annál izgalmasabb a játék), építő-konstruáló játék(itt 
a gyermek valamit alkot és ez a játékfajta óvodás korban 
egyfajta átmenet a játék és munka között, kockákkal építés, 
autópályaépítés), gyakorlójáték pl.autókat tologat, kocká-
kat egymásra helyez (inkább a csecsemőkre jellemző is-
métlődő, folyamatosan önmagát és környezetét felfedező 
játékok), dramatikus játék pl.mesei jelenet előadása. A lé-
nyeg ezekben a játékokban, hogy a szabad játéktevékeny-
séget mindig hagyjuk meg a gyermekek számára, azaz ő 
kiválaszthatja, hogy melyik játékkal szeretne játszani. Az 
óvodapedagógusok feladata, hogy a játékokban invitáljuk 
őket és minél többféle lehetőséget biztosítsunk a számukra. 

A szabad játéktevékenységeknél fontos, hogy a gyermek, 
amivel játszik, azt örömmel tegye. A játék által és közben 
éli meg a belső világában zajló eseményeket, folyamatokat 
és ezt sokszor ki is „játszák” a külvilágnak, tehát kivetíti 

a belső érzelmeit, ezáltal szorongásuk, belső feszültsége-
ik oldódnak. A készségfejlesztő és szabad tevékenységek 
keretében is a játékoknál figyelembe kell vennünk, hogy 
illeszkedjenek a gyerekek életkori sajátosságaikhoz. A já-
ték a részképességek (figyelem, emlékezet, gondolkodás) 
fejlesztésében és fejlődésében is fontos szerepet játszik. A 
szabad játék mellett az óvodai komplex tevékenységekben 
megjelenik az irányított vagy szervezett játék is, amikor a 
pedagógusok irányítják az adott játékot. Ezt később a gye-
rekek is tudják önállóan játszani, mikor már az óvónéni 
megismerteti velük a játék szabályait és megfelelően begy-
akorolják azt. Ez például lehet egy mozgásos játék (Gyer-
tek haza ludaim) vagy egy dalosjáték (Hej, a sályi piacon) 
is, melyekben szintén gyermekek életkori sajátosságait fi-
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gyelembe kell ven-
nünk. A játék során 
a pedagógusoknak 
is figyelnie kell, 
hogy a jelenléte a 
közvetlen játékban 
szükséges-e. Ha 
igénylik a gyerme-
kek, természetesen 
vegyünk részt a 
játéktevékenysé-
gekben és ilyenkor 
is figyeljünk a pél-
damutatásra beszé-
dünkkel, illetve az 
egész személyisé-
günkkel egyaránt. 

A szülő számára 
azt tudnám java-
solni, ha az óvodás 
gyermekük számára szeretnének játékot vásárolni, min-
denképpen a képességeit, részképességeit fejlessze. Ez azt 
jelenti, hogy fejlessze a gyermek számolási, beszédhang-
hallási, anyanyelvi, írás-mozgás-koordináció, relációszó-
kincs, tapasztalati összefüggés és tapasztalati következte-
tésének részképességét. 

A kiscsoportosok számára az építő-konstruáló és gya-
korlójátékokat, illetve a nagymozgását fejlesztő játékok 
(építőkockák, autós játékok) válasszák, ahol a gyermek a 
játékokat és a környezetüket fedezik fel, próbálják ki. Kö-
zépső csoportban már vásárolhatnak olyan játékokat is, 

amivel az emlékezetét (memóriakártya), ritmusérzékét 
(bármilyen hangszer), illetve amivel a színeket, számokat 
tudják gyakorolni játékos módszerekkel. A nagycsoportos 
gyermekeknek már lehet magasabb gondolkodási terüle-
teket, ok-okozati kapcsolatokat, összefüggéseket megértő 
játékokat vásárolni. (találós kérdések, sorrendiséggel kap-
csolatos játékok). Fejlesztő hatású az is, ha a szülő elmond 
egy történetet, majd a végén kérdéseket tesz fel, hogy 
mennyire értette meg a gyermek. 

Ezeken kívül ajánlom minden korosztály számára a 
mindennapi mese olvasását. Ezzel a gyermekek belső képi 
világuk és gondolkodásuk fejlődik, és nem készen kapja 
az információt, hanem maga képzeli el a hallottak alapján. 
A könyvek, képeskönyvek nézegetését, illetve bábozást is 
ajánlom, hiszen a gyermek itt maga is találhat ki története-
ket, amivel a belső konfliktusaikat beszélhetik ki.

Szamosújvári Bernadett 
óvodapedagógus

KÖSZÖNET
Ezúton szeretnénk megköszönni az óvodai és iskolai 

Szülői munkaközösség munkáját az idei Szülők 
báljának színvonalas megszervezéséért.

Továbbá köszönjük minden kedves támogatóknak  
a bálon való részvételét, anyagi támogatását,  

tombola ajándékait.
Ez a bál évről-évre nagymértékben hozzájárul a 

tápiószőlősi gyermekeink boldog gyermekéveihez.
Óvoda gyermekei és dolgozói

Márton napi lámpás felvonulás
Óvodánkban most harmadszor került sor „Ludas 

lámpás” népi hagyományokat felelevenítő rendezvé-
nyünk lebonyolítására. Az óvoda dolgozói a rendez-
vény kezdetén bábelőadás keretén belül ismertették 
Márton legendáját. Akinek jószívűsége, segítőkészsége, 
feltétel nélküli szeretete lámpásként világított az embe-
rek előtt. 

Márton egy hideg téli estén kardjával kettévágta kö-
penyét és egy szegény koldusra terítette, akivel kenye-
rét is megosztotta. Álmában azt látta, hogy Jézus volt 
ez a szegény koldus, akin segített. Ezután kilépett a 
római hadseregből és pap lett belőle. Később az embe-
rek a jósága miatt, püspökké akarták szentelni, de ő a 
libák közé bújt, hogy ne találjanak rá. A libák azonban 
hangos gágogással elárulták Mártont, akit ezután püs-
pökké avattak. 

 A bábelőadás után a szülők bevonásával csoporton-
ként „szeretet lámpást” készítettünk. Egy kedves család 
erre az alkalomra felajánlott egy élő libát a gyerekek 

nagy örömére. Majd a lámpás felvonulásra is magunk-
kal vittük ezt a nagyon szelíd libát két erős apuka se-
gítségével. Biztonságunkról a helyi Polgárőrök és az 
Abonyi Rendőrkapitányság gondoskodott, vigyázva a 
gyermekek és a felnőttek testi épségére. 

Visszaérve az óvoda hátsó udvarán egy kis szeretet-
vendégség várta a felvonulókat. Márton napjára szo-
kott ugyan kiforrni az újbor, de mi most meleg teával, 
zsíros kenyérrel, lilahagymával, és sütőtökkel fogadtuk 
vendégeinket, miközben Kozma György citerán nép-
dalokat játszott. Márton legendája legyen számunkra is 
jó példa, vegyük észre azt, aki szükségben van, segítsük 
akár egy jó szóval, vigasztalással, ruhával, étellel, vagy 
akár egy pohár vízzel. 

Szeretnénk továbbra is folytatni ezt a hagyományt, 
ami most körülbelül 150 fős érdeklődőt vonzott óvo-
dánkba és megköszönni mindenkinek, aki jelenlétével 
és bármilyen segítséggel emelte a rendezvény színvo-
nalát. 

Nagy Angéla 
óvodapedagógus
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LEGENDÁK SZÁRNYÁN
Iskolánk ismét sikeres 

együttműködési tervet 
nyújtott be az Európai Unió 
Erasmus+ pályázatára, így 
az elkövetkezendő két év-
ben diákjainknak megint 
lehetősége lesz részt venni 
egy izgalmas projektben.

A nemzetközi projekt 
témája az olvasás, és annak 
megszerettetése tanulóink-
kal. 

Angol címe: „On The Wings of Legends”, ami magyarul 
azt jelenti: Legendák szárnyán; Ebből következik, hogy 
nem csak egyszerűen az olvasás lesz a középpontban, de az 
egyes országok mondái, legendái is.

Mely országokkal fogunk együtt működni? Anglia, Fran-
ciaország, Spanyolország, Görögország és Finnország egy-
egy iskolája lesz a partnerünk ezen a két évig tartó úton. 

A munka már elkezdődött: Újszilváson megalakult az 
Erasmus Klub, és „Olvasni menő” versenyt hirdettünk. 
Tápiószőlősön tehetséggondozó szakkör keretében fog-
lalkoznak tanulóink a pályázati feladatokkal és az angol 
nyelvi fejlesztéssel.

November első hetében a mi iskolánk rendezte meg az 
első nemzetközi projekttalálkozót, mi voltunk a házigaz-
dák. 15 pedagógust fogadtunk a partnerországokból, akik 
nem csak azért jöttek, hogy kidolgozzuk az együttműkö-
dés részleteit, hanem azért is, hogy megismerjék iskolán-
kat, községünket és hazánkat. Tavasszal rajtunk lesz a sor, 
mi fogunk útra kelni! Először Görögországba, majd Spa-
nyolországba fogunk ellátogatni. Hogy kik lesznek azok a 
diákok, akik részt vehetnek az utazásokon, még nem tud-
juk, de bárki is lesz a szerencsés, biztos felejthetetlen élmé-
nyekkel tér majd haza, a többiek pedig rengeteg hasznos 
tudással gyarapodhatnak. 

A Tápiószőlős-Újszilvás Refor-
mátus Általános Iskola és Óvo-
da Tápiószőlősi Általános Iskolája 
részt vesz az   „Egyenlő esélyekkel a 
digitális környezetben” című VE-
KOP-7.3.3-17-2017-00004 számú 
projekt megvalósításában. A pályá-
zat megvalósításának kezdete 2018. 
09. 01. tervezett befejezése pedig 
2021. 08. 31. A projekt célja olyan, 
a Digitális Pedagógiai Módszertani 
Központ által támogatott pedagógiai 
módszertani csomagok alkalmazásá-
val megvalósított digitális pedagógiai 
környezet kialakítása, amely hozzájá-
rul Magyarország Digitális Oktatási 
Stratégiája, valamint a Nemzeti In-
fokommunikációs Stratégia illetve a 
Köznevelés-fejlesztési Stratégia cél-
rendszereinek megvalósulásához, 

elősegíti az iskolából való lemorzso-
lódás mérséklődését és elősegíti a 
pedagógusok digitális módszertani 
kultúrájának növelését. A projekt 
megvalósítása során az alábbi kom-

petenciaterület fejlesztését vállaltuk:
• Matematikai kompetencia fejlesz-

tésének támogatása
• A természettudományos megisme-

rés támogatása
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A projekt során az alábbi közne-
velési intézményekkel működünk 
együtt:
• Ceglédi Református Általános 

Iskola, Cegléd
• Arany János Református Gimnázi-

um, Nagykőrös
• Arany János Református Általános 

Iskola és Óvoda, Nagykőrös
Az intézmény a projekt megva-

lósítására az alábbi, a Digitális Pe-
dagógiai Módszertani Központ által 
jóváhagyott és támogatott digitális 
pedagógiai módszertani csomagok 
kipróbálását és pedagógiai gyakorlat-
ba való átültetését vállalta:
1. Tankockákkal az eredményes ma-

tematika tanulásért alsó tagozaton
2. Tankockákkal az eredményes ma-

tematika tanulásért felső tagozaton
3. Tankockák a 

természettudományos megismerés 
támogatására felső tagozaton
A projekt megvalósítása három 

tanévet ölel fel, amelynek során 4 
mérföldkő került kijelölésre az aláb-
bi módon: I. mérföldkő: 2019.08.31, 
II. mérföldkő: 2020.06.30, III. mér-
földkő: 2021.06.30, IV. mérföldkő: 
2021.08.31. A projekt során, a felhí-
vással összhangban az alábbi tevé-
kenységek megvalósítását tervezzük:
• Az intézményben 2 db digitális 

tanterem kialakítása, amely ren-
delkezik a következő eszközökkel: 
1. Akár 85” méretű képet is vetí-
teni képes interaktív megjelenítő 
eszköz a hozzá tartozó, tanterem 
menedzsmentet támogató szoftve-
rekkel. 2. A tanterem működtetését 

biztosító tanári laptop. 3. A tanulói 
munka támogatására legalább 10” 
képátlójú tabletek és a hozzá tar-
tozó asztali állványok 4. A tabletek 
egyidejű töltését biztosító zárható 
töltő tároló szekrény.

• Intézményünkből 6 fő pedagógus 
részt vesz az infokommunikációs 
technológia pedagógiai gyakorlatát 
elmélyítő képzésen, elősegítve ez-
zel a digitális oktatás és módszerta-
nok disszeminációját.

• Tankocka módszertani csomagok 
használatát megalapozó és elmélyí-
tő képzésen, és a hozzá kapcsoló-
dó online gyakorlaton szintén 6 fő 
vesz részt.

• Vállaljuk, hogy az intézményi hon-
lapunkon olvasható Digitális Fej-
lesztési Terv digitális módszertani 
elemei beépítésre kerülnek az álta-
lános iskola Pedagógiai Program-
jába.

• Elvégezzük az intézmény hon-
lapjának WCAG 2.0 AA7 szintű 
akadálymentesítését, amely a pro-
jekt megvalósítása során kötelező 
szemléletformáló kampányt, mint 
közösségi felület segíti.

• A projekt két utolsó tanévében a 
választott tantárgy oktatása, a vá-
lasztott évfolyamokon és osztá-
lyokban előírt éves össz óraszám 
legalább 40%-ában digitálisan tá-
mogatva fog történni

• A projekt során két alkalommal el-
végezzük a pedagógiai módszerta-
ni csomagok kötelező beválás-vizs-
gálatát

• A projekt során 2 alkalommal nyílt 
napot tartunk a szemléletformáló 
kampány keretein belül

• A résztvevő szakmai megvalósító-
kat, illetve az intézmény digitális 
módszertani fejlesztését az utolsó 
két tanév teljes időtartama (20 hó-
nap) alatt az Országos Szakértői 
Névjegyzéken szereplő szakértők 
felkérésével mentoráljuk

• A projekt során 2 db workshop-ot 
szervezünk a digitális pedagógiai 
módszertan eredményeinek adop-
tálására, disszeminációjára

• A bevont szakmai megvalósítók 
összesen 180 db digitális óravázla-
tot töltenek fel a Nemzeti Közneve-
lési Portál oldalára

• Intézményi szinten biztosítjuk a 
rendszergazdai szolgáltatást
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Új sportpálya az iskolában
Nagy örömünkre szolgál, hogy az idei tanévtől használatba vehetjük a nem régen átadott több funkciós sportpályát. 

A tanulóink egészségvédelme érdekében, gumiborítást kapott a régi beton pálya. Kialakításra került labdarúgásra, ké-
zilabdára, röplabdára, és utcai kosárlabda játékra alkalmas pálya, melyet labdafogó háló vesz körbe. A sportjátékok 
mellett az atlétikaoktatást is figyelembe véve, egy 200 méteres, és egy 60 méteres futópálya, illetve egy távolugrás gya-
korlását szolgáló ugrógödör is létre jött. Büszkén mondhatjuk, hogy e fejlesztések a Tápiószőlős- Újszilvás Református 
Általános Iskola és Óvoda rendelkezésére álló önálló forrásaiból valósultak meg.

Áldott, békés ünnepeket kíván a 
Tápiószőlős-Újszilvás Református 

Általános Iskola és Óvoda  
minden dolgozója!

Gratulálunk!
A Tápiószőlősi Községi Sportegyesület minden tagja nevében szívből gratulálok egyesületünk utánpótlás edző-

jének, Németh Istvánnak az MLSZ Pest Megyei Igazgatójától kapott elismeréséhez. Remélem ez az elismerés is 
megerősít abban, hogy jó úton jársz, és töretlen lendülettel folytatod azt a közösség építő, nevelő munkádat, melyet 
Tápiószőlős sport életének fejlesztése érdekében végzel.

Nyíri Mihály TKSE elnök
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Tápiószőlős KSE – visszatekintés az elmúlt időszakra
Felnőtt csapat: Rendkívül szeszélyes, 

és kiszámíthatatlan volt az elmúlt félév 
a csapat életében. Képes volt szinte cse-
rék nélkül a dobogós csapatoktól pontot, 
pontokat csenni, de számos csapatot mi 
indítottunk el felfelé a tabellán. Sajnos 
a hullámzó teljesítmény miatt a tabella 
11. pozíciójában telelünk, de a rendkí-
vül szoros III. osztályú bajnokságba két 
győzelemmel akár már dobogós álmaink 
is lehetnek. Az ősz nehéz volt, hiszen 
súlyos sérülések, valamint eltiltások is 
nehezítették a hétköznapjainkat, ugyan-
akkor reméljük, hogy átvészeltük a nehe-
zebb hónapokat, és az ünnepek után újult 
erővel csapunk a munkába. „Eső nélkül 
nincs szivárvány” tartja a mondás. Nos, 
előbbiből bőven kijutott számunkra… 
Újdonság lesz a felkészülésünkben, hogy 
idén a futsal7vége felnőtt mezőnyébe is 
neveztük a csapatunkat, mely jól szol-
gálhatja az erőgyűjtést a hosszú tavaszra, 
mely már február 23-án kezdetét veszi. 

U17-es futsal csapat: Újdonság volt 
a klub életében, hogy elindítottunk egy 
futsal bajnokságban szereplő csapatot. 
A kihívás rendkívül nagy volt, hiszen 

nagyon nívós, és szép eredményekkel 
rendelkező csapatokkal sorsoltak össze 
bennünket. Az ősz során 7 mérkőzést 
játszottunk, melyeken 9 pontot szerez-
tünk. A Kincsem Lovaspark (9-7) után 
az Inárcsot (9-6), majd pedig a kimon-
dottan futsal szakosztállyal rendelkező 
La Escuela FC-t (5-4) is sikerült két váll-
ra fektetni. A tabellán az ötödik helyet 
foglaljuk el, és egy sikeres tavasz esetén 
legalább erre, de akár magasabb pozíci-
óra is törhetünk. Kiemelendő a felnőtt 
csapatban is egyre nagyobb teret kapó 
Ifj. Gál Róbert, aki 19 góljával egyértel-
műen a csapat vezére. 

U16-os csapat: A tavalyi sikeres sze-
replés után joggal bízhattunk abban, hogy 
ez a jóravaló korosztály szépen lépked 
majd tovább a megkezdett úton. Sajnos a 
nyár folyamán erősen megfogyatkozott a 
létszámunk, így lényegében 13 fővel dol-
gozták végig a fiúk a 10 mérkőzésből álló 
őszt. 19 ponttal a tabella negyedik helyén 
állunk, és számtalan olyan pontvesztés 
miatt volt mindez, ahol talán egy kicsit 
bővebb merítési lehetőséggel eredménye-

sebbek tudtunk volna lenni. Szép dolog, 
hogy 2018. május 26-tól, idén október kö-
zepéig őriztük a hazai pályán lévő veret-
lenségünket, de a Vecsés elleni rangadón 
végetért mindez. A tél során igyekszünk 
versenyeztetni a gyermekeket, elsősorban 
a futsal7vége keretein belül. 

U13-14-es korosztályok: A két kor-
osztály szorosan összefügg, és hétköz-
ben rendre közösen készül a megméret-
tetésekre. A fiatalabb csapatunk a Bozsik 
tornákon szerepel, ahol rendre jó ered-
ményeket ér el. Idén a ceglédi csapatot 
több alkalommal is legyőztük már. A 
nagyobb korosztály (U14) bajnokság-

ban szerepel, méghozzá háromnegyed 
pályán, mellyel igyekszünk felkészíteni a 
gyermekeket a nagypályás bajnokságok-
ra. A 7 bajnoki találkozón 9 pontot gyűj-
töttünk már, a Törtelt, a Tápiószecsőt és 
a Nagykőröst legyőzve. Egy picit na-
gyobb odafigyeléssel, tavasszal akár még 
az öt ponttal előttünk lévő, és dobogós 
helyen telelő Újszilvás is befogható. 

U11-es csapat: Rendkívül szép lét-
számra (19 fő) duzzadt fel a nyár végéig 
ez a korosztályunk. A Bozsik tornákon 
többször is előfordult már, hogy két csa-
patra osztottuk magunkat, így is segítve 
a gyermekek fejlődését, pályán töltött 
idejét. Erre maximum a ceglédi egye-
sület képes, így összességében pozitív, 

hogy létszámban remekül nézünk ki. 
Hogy mindez a játékban is ilyen legyen, 
a kötelező programokon kívül több al-
kalommal is edzőmérkőzést játszottunk, 
sőt az ősziszünetet végig fociztuk. Az 
Albertirsa, valamint a Tápiógyörgye csa-
patát sok góllal megvertük, míg a Tápió-
szentmárton ellen két csapatot alakítot-
tunk, ahol egy győzelem és egy vereség 
volt a mérleg. Az edzéslátogatási arány 
kimagasló, ahogy a csapat körül kiala-
kult szülői összefogás is. Mindez, remél-
jük alapja lesz egy hosszútávú sikernek. 

U7-U9-es korosztályok: A fiatal 
gyerkőcök számára is állandóan nyitva 
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van a sportpályánk. A két korosztály a Bozsik fesztiválokon 
szokott helytállni és játékos feladatokat, ügyességi pályákat 
teljesíteni. A fiatalabbakkal egy ízben, októberben egy torná-
ra is ellátogattunk Nagykátára, ahonnan mindenki emléké-
remmel térhetett haza. Az ősz során sohasem voltak létszám-
gondjaink ezen korosztályokban sem, így rendkívül magas 
színvonalat képvisel a mostani felépítse klubunknak. 

Fontos megemlíteni a klub életében, hogy egy összefogás kere-
tein belül elkezdődött a női/leány foci programunk is. Az egye-
sület biztosít helyszínt és eszközöket azoknak, akik hobbi szinten 
szeretnének esténként focizni, egy közösségbe tartozni. Ameny-
nyiben kedvet kapott, keresse Kiss Gabriellát a közösségi hálón. 

Az ősz során kiemelnénk még a Falunap keretein belül 
megrendezett helyi Öregfiúk csapat –Színész válogatott 
mérkőzését és annak körítését. A közös bevonulást a gyer-
mekeinkkel, a közel 250 nézőt a lelátón, valamint a bemutató 
edzéseket, játékokat a mérkőzés után.

Töretlenül hisszük, hogy jól használva a sportot, egy jobb 
társadalom is létrehozható!

Továbbra is várjuk azon kedves gyermekeket (lányokat és 
fiúkat egyaránt), akik kipróbálnák magukat ebben a remek 
sportágban. Bővebb információt a 06/20-960-4050-es tele-
fonszámon kérhetnek, Németh István edzőkollégánál. 

Barátság Nyugdíjas Klub évzáró
November 9-én tartotta a 30 éves Barátság Nyugdíjas Klub 

az évadzáró ünnepségét. Ezúttal is más települések nyugdíja-
saival, az Önkormányzat képviselőivel és meghívott vendége-
ikkel zárták az évet.

A klub énekkara mellett színpadra állt Tápiógyörgye, Nagy-
káta, Tápiószentmárton, illetve a meglepetés fellépő Bo Viktor, 
aki az idei évben már többször meglepte a tápiószőlősi közön-
séget nagyszerű produkcióival. A kellemes szombat délután a 
szokásos módon zajlott. A műsorok után ebéd, melyet a klub 

tagjai saját kezűleg 
készítettek el, ezút-
tal töltött káposztát. 
Ezután tombola, 
zene, tánc követke-
zett.

A klub minden 
évben igen aktív, 
hiszen azon kívül, 
hogy évente több 
nagyobb rendez-
vényt is szerveznek, 
rendszeresen összejárnak a névnapokat, ünnepeket közösen is 
megtartani. A községi rendezvények állandó résztvevői, sze-
replői is. Ehhez kívánunk nekik a továbbiakban is sok erőt, 
jó egészséget és kitartást! A fiatalabb generációk nevében kö-
szönjük a jó példát, amivel elől járnak, hiszen megmutatják, 
hogyan lehet az időskort is aktívan, méltósággal eltölteni.

Reméljük, hogy a jövőben is sok ilyen jó hangulatú rendez-
vény házigazdái lesznek!

Hegedűs-Némedi Judit

Adventi készülődés
Tápiószőlősön évek óta az Adventi időszakot felölelő prog-

ramsorozattal kedveskedünk az itt élőknek.
Az ünnep közeledtével, ahogyan megyünk át a hosszú, 

hideg, sötét téli estékbe, az emberek még inkább elszigetel-
ve, az egyedül élők magányosnak érezhetik magukat. Ezért 
is jut minden hétre olyan rendezvény, mely egy kis kikapcso-
lódást, könnyed szórakoztatást nyújt az arra kilátogatóknak. 
Néhány órára a munka, rohanás, bevásárlás, takarítás, vagyis 
az ünnepekre készülődés taposó malmaiból ki tudnak szakad-
ni, és lehetőségük van az embereknek az ünnepek lényegére 
hangolódni. Vagyis együtt közösségben, lelassítva élvezni az 
ünnepek közeledtét. Amikor jobban odafigyelünk egymásra, 
türelmesebben, figyelmesebben fordulunk a szomszédhoz, a 
rokonhoz, ismerőshöz.

Idén a november 25-ei héttel kezdődött meg a faluban az 
Adventi készülődés. A szalmabálák mikulássá, manókká és 
hóemberekké alakultak, ezzel is mosolyt csalva a kicsik és 
nagyok arcára. A Betlehem is kiköltözött a Polgármesteri Hi-
vatallal szemközti térre, és a közégi karácsonyfa is elfoglalta 
helyét, hogy november 30-án, szombaton az elő adventi va-
sárnap előtt igazi karácsonyfává alakuljon. Köszönet illeti 
mindazokat, akik a falu dekorálásában részt vettek, civilek és 
önkormányzati dolgozók egyaránt.

A Karácsonyi fények ünnepélyes bekapcsolásának műso-
rát az óvodások, Halupka Zsanett, a Barátság Nyugdíjas Klub 
énekkara és Farkas Rudolfné nyújtotta. Nekik ezúton is kö-
szönjük. Remzső István alpolgármester úr köszöntötte a jelen-
lévőket és igyekezett felhívni a figyelmet ennek az időszaknak 

a fontosságára. Az ünnepi pillanatok után a kicsiknek megle-
petés vendég következett, mivel minden évben a Mikulás útba 
ejti a falu főterét és megajándékozza a kilátogató gyerekeket. 
Az idei évben feldíszített traktorral érkezett. Ezután a hideg 
téli estét finom, illatos bejglivel, mézeskaláccsal, forró teával 
és forralt borral, kellemes, jó hangulatú beszélgetéssel zártuk. 
Köszönjük a fenyőfa felajánlást Nagy Norbertnek és Bogdán 
Anikónak!

A következő héten, szombaton a IV. alkalommal megren-
dezett Tánc gála volt az a rendezvény, ahol helyi táncosok, 
iskolások és magánórán résztvevők megörvendeztették a kö-
zönséget az órákon megtanult táncokkal és koreográfiákkal. 
Idén a Duende tánciskola volt a vendég fellépő Tápiószeléről. 
Minden résztvevő gyereknek és táncpedagógusnak köszönjük 
a műsort és a munkájukat.

Hátra van még az adventi programokból a Közmeghallgatás, 
mint rendhagyó testületi ülés, az Adventi Hangverseny a római 
katolikus templomban és a Községi karácsonyi ünnepség.

Remélem, ha nem is tudnak a lakosok minden rendezvé-
nyen részt venni, azért mindenki talál a kínálatban olyat, ami-
re szívesen szakít időt. Nem csak a műsor a lényeg ilyenkor. 
Összefutnak az ismerősök, rég nem látott barátok, egykori 
szomszédok váltanak néhány szót és a rendezvény végén nem 
csak egy új élménnyel, de néhány kedves szóval gazdagabban 
mennek haza az emberek. Ez a lényeg ilyenkor karácsony kö-
zeledtével. Legyen néhány kedves szavunk egymáshoz!

Kellemes Adventi készülődés, Áldott, Békés Karácsonyi 
Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendőt kívá-
nok mindenkinek!

Hegedűs-Némedi Judit
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Polgárőrség 2019
Egyesületünk, a 2019-es évben is teljesítette a működését 

meghatározó céljait. Éjszakai, és nappali szolgálatot láttunk el, 
a körzeti megbízottunkkal és mezőőrségünkkel együtt dolgoz-
va. Részt vettünk szinte minden, a községben megrendezett 
(önkormányzati, vagy civil) eseményen, kiemelve: Tánctalál-
kozó, Lovasnap, Falunap. Továbbra is segítettünk a helyi Spor-
tegyesületnek, a focimeccsek biztonságos lebonyolításában. 
Főleg hölgy tagjaink segítségével, minden reggel szolgálatot 
láttunk el az iskolánál. Örömmel tudunk beszámolni arról, 
hogy továbbra is vannak fiatal polgárőreink, még iskoláskorú-
ak, akikre építhetünk a jövőben.

Fontos megjegyezni, hogy ezeket a szolgálatokat tagjaink 
önkéntesen, szabadidejüket feláldozva látják el.

Több sikeres pályázaton vagyunk túl, melynek segítségével 
idén is gyarapítani tudtuk tárgyi eszközeinket, és működési 
költségeink egy részét fedezni.

Az idén is sikeresen pályáztunk, és nyertünk el 1 500 000 
Ft-ot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázaton, 
ami a civil szervezetek működésének biztosítására nyújt támo-
gatást. Ezzel a pályázattal térfigyelő kamerarendszert szeret-
nénk kiépíteni, ami a községünk még biztonságosabbá tételét 
szolgálja, teszi könnyebbé a rendőrség munkáját. A rendszert 
pár kamerával indítjuk el, de ez további bővítésre is alkalmas 
lesz a jövőben.

Sikeresen nyújtottunk be pályázatot a Pest Megyei Polgárőr 
Szövetség felé, 400 000 Ft-ot nyertünk el. Ezt az összeget mű-

ködési költségeinkre, autónkra, valamint szolgálati ruhavásár-
lásra költöttünk.

Szintén pályáztunk, és nyertünk 105 600 Ft-ot a Pest Me-
gyei Szövetségtől a cégautó adó biztosításához.

Már 4 éve tart az együttműködési megállapodás a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatással. Így pályázhattunk, és szintén 
sikerült nyernünk a Belügyminisztérium Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóságától 2 db benzinmotoros áramfejlesztőt, 
és 2 db benzinmotoros zagyszivattyút. Ezekkel szintén a közsé-
get tudjuk segíteni. Az együttműködés keretében vett részt több 
tagunk a Gerje Önkéntes Járási Kutató és Mentő Csoport által 
szervezett „alapvető vízkár-elhárítási tevékenység, városi kutató 
és mentő (USAR) képesség szakterület” nevű képzésen, melyen 
Nemzeti Minősítő Oklevelet kaptunk.

Külön köszönetet kell mondanunk Tápiószőlős Község Ön-
kormányzatának is, hisz az idei évben is 400 000 Ft támogatás-
ban részesültünk részükről. A támogatás működési költsége-
ink fedezésére költöttük.
Az idei évben köszönettel tartozunk a következő támoga-
tóinknak, akik hozzájárultak Egyesületünk működéséhez:

– Balogné Oláh Johanna és családja
– Borsik János vállalkozó
– Túri Istvánné és családja
Egyesületünk az idei évben 85 208 Ft személyi jövedelem-

adó 1% felajánlást kapott. Köszönjük!
Köszönünk minden eddigi, és jövőbeni anyagi, tárgyi, er-

kölcsi támogatást!
Ezúton kívánunk a Település lakosságának örömökben gaz-
dag Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt.

A Kalendárium szellemisége
Nem általánosságban és a sajtóban, reklámokban sokat látott 

írásművekről szeretnék szót váltani a Kedves Olvasóval, hanem 
kifejezetten és konkrétan a Tápiószőlősi Kalendáriumról. 

Bizonyára mindenki előtt ismert, hogy 1994 évben jelent 
meg az első kiadvány, melyet napjainkig több alkalommal is-
merhetett meg az iránta érdeklődő közönség. Úgy tűnik, hogy 
az irányvonal kimondatlanul is egyezik nagyon sok olvasónké-
val, melyet „Írjuk együtt falunk történetét” címszóval lehetne 
a legtalálóbban meghatározni. Mind e vonulat mellett, de et-
től lényegében nem messze eltávolodva színes tudósításokat, 
család regényeket, a boldogulásról, a falunk szeretetéről szóló 
írásokat olvashatunk. Nagyon sokan, nagyon sokat írtak, nem 
emlékszem, hogy lett volna egyetlen egy beérkezett írásmű is, 
melyet ne jelentettünk volna meg. A szerte ágazó történetek-
ből, sok apró kis mozaikból alakul lassan-lassan a távolabbi és 
a közvetlen közel múltunk története.

A kiadványok mindegyike megvásárolható a Polgármesteri 
Hivatalban, minden érdeklődőnek szívesen ajánlom. Egy út-
tal a szerkesztők kérését is tolmácsolom, mikor arra bíztatok 
mindenki, korra, nemre és felekezetre való tekintet nélkül, 
pártállástól függetlenül, hogy írjanak a soron következő kiad-
ványokba, mert ezzel szinte garantálhatóan megőrzi őket az 
utókor emlékezete és tisztelete.

Természetesen mást jelent ez a település azoknak, aki itt 
születtek, felmenőik emberemlékezet óta itt éltek, együtt nőt-
tek, éltek a faluval, minden elért eredmény újult erővel hatott 
rájuk. Tisztelet a kivételnek, mert a következőkben nem rájuk 
gondolok, de mást jelent azoknak, akik ideköltöztek, mert ez 
más, mint ahonnan érkeztek, szegényesebb, visszamaradot-
tabb talán, élhetetlen, mint mondják, és kinek-kinek a véle-

ménye vérmérséklete szerint fogalmazódik meg a minősítés. 
Sajnos elég gyakran sértőn, talán nem is titkolt bántó szán-
dékkal, ami megütközést vált ki számos emberben. Nem értik 
a régebben itt lakók, hogy miért dorongolják le szülőfalujukat, 
hiszen nem kényszerített ide senkit sem ez a közösség. Ami-
kor megérkezett az új falutársunk látta és tudta, hogy hová 
jön. Akkor miért? 

Természetes, hogy mindenki türelmetlen, a helyzet értel-
mezésében jelentős nézetkülönbségek vannak, egyesek nem 
gondolják át, hogy mint ahogy az otthoni pénz keret is véges, 
úgy a községé is az, de ez már nem természetes. 

Nagyon sokan tudják a községben, hogy honnan indul-
tunk, a saját magunk boldogulásáért folytatott napi munkál-
kodás, az utódaink életének jobbá tételéért folytatott küzde-
lem alakította fejlesztette ezt a közösséget és ezt a települést is. 
Megfizettük ennek az árát, de a jövő generációja is megfizeti. 
Így is van rendjén. Becsüljük egymást, tiszteljük egymás ered-
ményét és máris közösen tudunk örülni még a csekély ered-
ményeknek is, mert az a miénk. 

A Kalendárium, mint a falu szellemisége is jó indulatú, po-
zitív szemléletű. Azok üzennek településünk lakóinak az írás-
mű lapjain, akik nagyra becsülik ezt a közösséget, ha elkerül-
tek innen meleg szívvel gondolnak vissza, és szülőföldjüknek, 
felcseperedésük boldog terének tekintik ezt a föld mértékével 
mért kicsiny területet, mely számukra és számomra is a világ 
legszebb helye.

Nekem és velem együtt sokaknak Tápiószőlős a szülőföl-
dünk, szertejük minden hibájával és minden szépségével is.

Tápiószőlősön, ebben a közösségben megtiszteltetéses élni, 
abban reménykedem, hogy sokan hasonlóképpen gondolják.

Köszönöm figyelmüket!
Veres Mihály
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IX. Falunapok visszatekintő
2019-ben szeptember 27-28-án tartottuk a IX. Tápiószőlő-

si Falunapokat. A cél minden évben, hogy a falu születésnap-
jához legközelebb eső hétvégén a falu apraja-nagyja együtt 
szórakozzon, ünnepeljen.

Az idén is változatos műsor összeállítással kívántuk elér-
ni, hogy mindenki találjon kedvére való programot a két nap 
alatt a Sportpályán.

Minden évben a pénteki nap a kultúra, a sport és a mozgás 
jegyében telik, nem volt kivétel ez alól az idei év sem. Lesták 
Pál és motoros barátai jóvoltából veterán autó és motor ki-
állítást tekinthettek meg a rendezvényre kilátogatók a szep-
temberi hétvégén. 

2016-ban a Föld napja alkalmából az Önkormányzat felhí-
vást tett közzé, mely szerint fákat kíván telepíteni a lakosság 
bevonásával a Sport útra. A kezdeményezésre jelentkeztek 
intézmények, civil szervezetek, vállalkozások és magánsze-
mélyek is, akik örökbe fogadták a fákat. Ennek köszönhetően 
2016. április 22-én 12db platánfa lett elültetve a Sport úton. 

A pénteki napon ezekhez a fanövendékekhez kihelyezett 
névtáblát lepleztünk le, amelyen az örökbefogadók nevei 
láthatók. A leleplezés után, a programok a Helyi Értéktár 
átadóval folytatódtak a színpadnál. 2017-ben alakult meg a 
Tápiószőlős Települési Értéktár Bizottság. Abban az évben, 
a Falunapon kerültek átadásra helyi értékeinkről szóló elis-
merő oklevelek. Idén a Bizottság három új értékkel kívánta 
bővíteni településünk kincseit. Ezek az értékek a Tápiószőlősi 
Kalendárium, Rátkai Mihály munkássága (temető kapu, Pol-
gármesteri Hivatal kapuja), a temető első 5 sora a katolikus és 
a református oldalban, mely már évek óta védett. 2019-ben a 
Bizottság ezeket a helyi értékeket látta arra érdemesnek, hogy 
felkerüljenek a megőrzésre, gondozásra való értékeink közé. 

Ezután következett a 2020-as Tápiószőlősi Kalendárium 
bemutatója és díszpéldányainak átadója. 2015-ben újraélesz-
tettünk egy régi hagyományt, és hozzáfogtunk egy új Tápió-
szőlősi Kalendárium anyagának gyűjtésébe. Az idei, sorban 
az ötödik könyv, amit az elmúlt évektől eltérően, még az ad-
venti időszak előtt a Falunapon került bemutatásra. 

Ezután a könnyedebb, gyerek központú műsorok követ-
keztek a színpadon. Ellátogatott hozzánk a Ceglédi Refor-
mátus Iskola Torna Köre, a Duende Tánciskola tápiószelei 
növendékei és a Ritmus Dance. A gyerekek bemelegítették a 
színpadot az esti buli előtt, így mire 20:00 órakor a SMART 
zenekar állt a színpadra, már jó hangulatban volt a közönség.

Szombaton 8:00 órakor kezdődött a hagyományos főző 
és süteménykészítő verseny, majd 9:30-tól a 3. alkalommal 
megrendezett Traktor ügyességi verseny. Idén is állhattak 
szőlősiek a dobogóra, de ezúttal is más településre került az 
I. helyért járó serleg.

Ezt követően a helyi Öregfiúk csapata mérkőzött meg a 
Színészválogatottal. A Focipályáról a színpadra terelődött a 
figyelem a mérkőzés után, hiszen Pásztorka Sándor műso-
ra következett. A tápiószőlősi születésű nótaénekes minden 
évben visszatér szülőfalujába, hogy dalaival örvendeztesse 
meg a rendezvényre kilátogatókat. Jó ebédhez szólt a nóta a 
színpadon az ebéd alatt, melyért köszönet Pintér Jánosnak 
és csapatának. Az Önkormányzat minden évben vendégül 
látja a rendezvényre kilátogatókat egy tál szőlősi káposztá-
ra, nem volt ez másként idén sem. A nótaénekes produkciója 

után falunk lakója, Kozma György következett, aki igényes 
népzenével és citerajátékával szórakoztatta a közönséget. A 
Színészválogatottból is álltak néhányan színpadra szórakoz-
tató produkciókkal. Majd a főző és süteménysütő verseny 
eredményhirdetése következett, ezúton is köszönet jár Vér 
Jánosnak és csapatának a bírálásért! Igen szép eredmények 
születtek, nem is volt könnyű dolga a zsűrinek, hiszen min-
den induló csapat kitett magáért.

Az eredményhirdetés után egy régi, kedves hagyomány 
következett. Az Idősek világnapja közeledtével minden év-
ben megköszönti az Önkormányzat az 50, 55, 60 és afölötti 
házassági évfordulójukat ünneplő házaspárokat.
Ebben az évben a következő párokat:

50. év. VERES MIHÁLY – FALUSI TERÉZIA 
50. év. SIPOS FERENC – VÖRÖS ERZSÉBET
50. év SISKA ZOLTÁN – RÉCSI ERZSÉBET 
50. év TÓTH KÁROLY – KISS ILONA 
55. év. SZABÓ ISTVÁN – HALMI ERZSÉBET 
55. év. BÍRÓ FERENC – POLGÁR MÁRIA 
61. év. DELI MIHÁLY – BURKA ESZTER 
62. év KULI JÓZSEF – FALUSI-TÓTH JOLÁN 
62. év KRISKER KÁLMÁN – SZÓRÁD ILONA
65. év KATONA MIHÁLY – NAGY JULIANNA 
Gratulálunk, még sok egészségben együtt töltött évet kívá-

nunk a házaspároknak!

A köszöntések után még mindig nem a fellépőké volt a 
főszerep, hiszen az ünnepléshez torta is jár. 2015. a régi ha-
gyományok újjáélesztéséről és újdonságok bevezetéséről 
szólt. Ilyen újdonság a falu tortája, ami a Falunapon került 
először felszeletelésre 2015 őszén. Azóta eltelt években rend-
szerint megmérettetik magukat Tápiószőlős házi cukrászai, 
hogy a Falunapon a legfinomabb torta kerüljön a lakosság 
számára kiosztásra.

Az idei évben a bírálóbizottság ítélete alapján Straubinger 
Enikő Pezsgő Mámor nevű tortája lett a Falu tortája, amit a 
mindössze 14 éves fiatal hölgy lelkes segítőivel meg is sütött 
a Falunapra.

Ezután a műsorok egymást követték a színpadon. Samy 
Magic bűvész showja után az idei évben fennállásának 30. 
évfordulóját ünneplő Barátság Nyugdíjas Klub és a 10. évfor-
dulóját ünneplő Halesz Tánc Egyesület a Falunap tiszteletére 
különleges közös műsorral készült. Így kívánták megköszön-
ni mindazt, amit kaptak a szőlősi közönségtől az elmúlt év-
tizedekben.

A HATE és a Nyugdíjas klub műsora után a hazai könny-
űzene egyik kiemelkedő alakja Kasza Tibi lépett színpadra, 
majd Postás Józsi lépett a mulatásra vágyó közönség elé. Az 
előadó megalapozta a nagyszerű hangulatot mire az őt köve-
tő Happy Gang lépett színpadra. A java pedig csak ezután kö-
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IX.Tápiószőlősi Falunapok támogatói:
• Ferzol Kft.
• Szűcs József egyéni vállalkozó
• Pintér Beáta és családja
• Dobos József és családja
• Veres László és családja
• Balogné Oláh Johanna és családja
• Bezzeg Mihály és családja
• Bezzeg József és családja
• Pintér Gyula és családja

• Keresztúri Hajnalka és családja
• Pintér János és családja
• Macsik János és családja
• Simica Bt.
• Hegedűs Sándor és családja
• ifj. Hegedűs Sándor és családja
• Némedi Endre és családja
• Tóth József és családja
• Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület

• Tápiószőlősi Központi Konyha
• Teréz Malom Kft
• Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

Pest Megyei Elnökség
• Kovács Hajnalka és családja
• Straubinger Enikő
• Kosaras Karina

Köszönjük, hogy hozzájárultak 
rendezvényünk megvalósulásához!

Házi segítségnyújtás Tápiószőlősön
Településünkön a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgálta-

tó és Gyermekjóléti Központ keretén belül lehetőség van a 
Házi segítségnyújtás és a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
igénybevételére.

A házi segítségnyújtás keretében a rászoruló önálló élet-
vitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, 
lakókörnyezetében biztosítjuk.

Célunk, segítséget nyújtani ahhoz, hogy az ellátást igény-
be vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete 
• a saját környezetében - életkorának, élethelyzetének és 

egészségi állapotának megfelelően, 
• a meglevő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, 

fejlesztésével biztosított legyen.
Ennek érdekében feladataink:
• az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése (gyógy-

szer íratása, beszerzése, adagolása, közgyógyellátás elin-
tézésének segítése, rendszeres alapvizsgálatok ellátása, az 
ellátott mozgatása, emelése);

• az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókör-
nyezete higiéniás körülményeinek megtartásban való 
közreműködés (mosdatás, fürdetés, kéz- és lábápolás, bo-
rotválás, hajvágás, öltöztetés, a szennyes ruha, ágynemű 
összegyűjtése, valamint tisztítása, a lakásban jelentkező ta-
karítási feladatok ellátása, segítségnyújtás a bevásárlásban, 
tüzelő beszerzésének segítése, villany, víz, gázszámlainak 
befizetése, favágás és behordás megszervezése, segítése);

• a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve 
azok elhárításában való segítségnyújtás.

A jelzrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban 
élő, egészségi és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú 
vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek ré-
szére nyújtott ellátás.
A szolgáltatás szempontjából szociálisan rászorult sze-
mély:
• egyedül élő 65 év feletti személy,
• egyedül é1ő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg 

személy,
• kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan 

fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi 
állapota indokolja.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretein belül biz-

tosítva van - az ellátott személy segélyhívása esetén - az ügye-
letes gondozó helyszínen történő haladéktalan megjelenése, 
a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében 
szükséges azonnali intézkedések megtétele, szükség esetén 
további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás köré-
be tartozó ellátás kezdeményezése.

Amennyiben Ön vagy hozzátartozója szeretné igénybe 
venni szolgáltatásainkat, akkor keressék a Ceglédi Kistérségi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gondozónő 
munkatársát, Szamosújvári Sándornét az alábbi elérhetősé-
geken:

2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 85. 
Telefon: (53) 385-110
Mobil: (30) 162-0783

vetkezett DJ Szatmári és Jucus szórakoztatta a vegyes korosz-
tályú közönséget. A produkciójuk után kicsit elcsendesedve 
a tűzijátékban gyönyörködhettek a Falunapra kilátogatók és 
az otthon maradt lakosok, mivel messziről is látványosnak 
mondható tűzijátékkal ajándékozta meg a két nagy vállalko-
zónk Szűcs József és a FERZOL Kft. a lakosságot, amellett, 
hogy több fellépőt is nekik köszönhettünk azon a kellemes 
őszi délutánon.

Ezzel még nem volt vége az estnek, mert Márió a harmoni-
kás következett, aki fergeteges hangulatot varázsolt az éjsza-
kába. A rendezvény utolsó fellépője a helyi mulatós zenész 
Balázs Krisztián volt, aki gondoskodott róla, hogy a hűvös 
levegő ellenére mindenki mulasson hajnalig.

Ezeken a programokon kívül, a gyerekek számára szom-
baton egész nap volt ingyenes ugrálóvár, arcfestés és csillám-
tetoválás, nagyvonalú támogatóinknak köszönhetően. Az 
elmaradhatatlan kirakodó vásár és vidámpark is a rendez-
vényre kilátogatók megelégedésére szolgát. 

Reméljük, minden helyi és más településről kilátogató jól 
érezte magát és találkozunk jövőre is a X. Tápiószőlősi Falu-
napokon!

Hegedűs-Némedi Judit
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Anyakönyvi hírek

• Samu Alexander  2019.11.26.
GRATULÁLUNK,  

JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

ÚJSZÜLÖTT

ELHUNYTAK
• Demeter Ferencné (Virág Marianna) 1961-2019
• Szabó János 1942-2019
• Árokszállásy Péter Győzőné (Nagy Márta) 1955-2019
• Bollók Jánosné (Nagy Mária) 1937-2019
• Bollók János  1930-2019
• Veres Sándorné (Borsik Mária) 1951-2019
• Balázs Jánosné (Rapai Ibolya) 1958-2019
• Fejes Mihály  1949-2019
• Földvári Margit  1928-2019
• Kézérné Wölfl Éva  1947-2019
• Gál István  1940-2019

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

Kiadja: Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Cím: 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 65. • E-mail: jegyzo@tapioszolos.hu

Felelős kiadó: Dr. Szoboszlay Árpád, Szerkeszti: a szerkesztőbizottság.  
VTSZ: 4902 • Készült: 1100 példányban.  

Nyomda munkák: Tápió Nyomda Kft. – Tápiószele

Minden Kedves Ügyfelemnek Áldott, Békés, Szép Kará-
csonyi Ünnepeket és egy Örömteli,Sikerekben Gazdag, 

Szerencsés Boldog Új Évet kivánok!
Köszönöm a bizalmukat, mellyel az idei évben is megtiszteltek 

és velem intézték biztositással kapcsolatos ügyeiket.
Továbbra is szeretettel várom Önöket,hogy  segitségemmel min-
denki számára a legkedvezőbb biztositási védelmet megtaláljuk.
Vankó Éva a V&K 2003 KFT Biztositási Alkusz munkatársa

Tel.: 06-53-387-372    06-30-359-5006

Minden kedves Vásárlónknak  
Boldog, meghitt Karácsonyt  

és sikerekben gazdag  
boldog új évet kívánunk! 

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Kézér László és családja,  
valamint  

a Goods Market dolgozói

Figyelem!
AKCIÓS FARSANGI 

JELMEZEK ÉS KELLÉKEK 
VÁSÁRA  

Szolnokon a Széchenyi lakótelepi piac  
(Széchenyi körút 127.) mögötti

 DÁVID JELMEZ szaküzletben! 

 Óriási választékunk:  
BÖLCSIS, OVIS, ISKOLÁS ÉS FELNŐTT méretű 

jelmezekből és kiegészítőkből!

Nyitva: Minden nap 8.00-18.00 óráig

Olcsó árak, óriási választék!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton fejezzük ki köszönetünket 

mindazoknak, akik szeretett 
édesanyám,  

OLÁH ANDRÁSNÉ  
(Greksza Erzsébet)  

temetésén részt vettek, sírjára az 
emlékezés virágait elhozták, mély 

gyászunkban osztoztak.
Gyászoló család
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Ismét sikeres évet tudhat maga 
mögött a tápiószőlősi FERZOL Kft.

A FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. működésében a 2019-es év ismét a fejlődésről és a sikerekről 
szólt. A Tápió-mente térségben - ma már mindenki számára ismert vállalat a – 29. éve működő FER-
ZOL, amely hosszú évek óta biztos megélhetést kínál a környékbélieknek. A cég vevőköre és megren-
delési állománya az idei évben is tovább tudott bővülni. A gyorsan megújuló, fejlett technológiákhoz 
való alkalmazkodásával, a csúcstechnológia működtetésével és a szakemberek példás munkájának kö-
szönhetően a vevői elégedettség is folyamatosan nőtt. A tápiószőlősi és a szolnoki gyáregységekből 
jelenleg az IT, banktechnika, mezőgazdaság, a jármű- és élelmiszeripar, hűtés- és vezérléstechnika és 
csomagtároló eszközöket gyártó multinacionális vállalataihoz kerültek nagy darabszámú lemezalkat-
rész termékek beszállításra.

A FERZOL Kft. sikeresen és hatékonyan működtette 2019-ben is a korábbi években vásárolt csúcs-
technológiás berendezéseit, azonban nem maradt el ez az év sem újabb technológiai fejlesztés és új 
gépek vásárlása nélkül. A folyamatosan megújuló vevői igények és az új partnerekkel való együttmű-
ködések szükségszerűvé tették további eszközberuházások végrehajtását. Bár a modern berendezések 
az ipar 4.0 robotizált technológiái, de továbbra is szükségessé teszik a kiszolgáló és kezelőszemélyzet 
alkalmazását, akik nélkül elképzelhetetlen a termelőmunka. 

 Az idei évben a tápiószőlősi és a szolnoki gyáregységek foglalkoztatotti összlétszáma elérte az 540 
főt. Nemcsak a Tápió menti térségben, de a szolnoki régióban is egyre nagyobb hírnevet szerzett a 
vállalat. A tavalyi évhez képest, így 70 fővel bővült a munkatársainak száma. A FERZOL Kft. büszke 
arra, hogy a szakmunkát végző dolgozói állomány nagyszámú bővülése mellett, olyan szakembereket 
is képes volt bevonni a szellemi munkába, akik nagynevű külföldi multinacionális és hazai nagyvál-
lalatoknál szereztek gyakorlatot. A FERZOL Kft. modern bérpolitikája elismeri és díjazza a hatékony 
és minőségi munkavégzést, ösztönzi a szorgalmat és a kitartást. A gazdasági és ipari fejlődés miatt az 
élethosszig tartó tanulás biztosítása a munkavállalók számára kulcsfontosságú a mai felgyorsult világ-
ban, ezért a FERZOL Kft. is - mint az egyik legnagyobb térségi munkaadó kiemelten fontosnak tartja 
a munkavállalóinak tudásbéli fejlesztését és átképzését. 2019-ben is mind belső - (élhajlító, hegesztő, 
porfestő, emelőgépkezelő, targoncavezető, vezető képzések) mind pedig külső képzésekkel biztosított 
a cég lehetőséget akár az újonnan felvételre került dolgozók számára is a magasabb, kvalifikáltabb po-
zícióba kerüléséhez, a tudás megszerzéséhez, ismereteik bővítéséhez.

A FERZOL Kft. ezer szállal kötődik közvetlen környezetéhez és a Tápió-mente egyik jelentős adófi-
zetőjeként is fontos szerepet tölt be a helyi települések életében. A lokális munkahelyteremtés mellett 
a befizetett adóforintokból és támogatásokból Tápiószőlős lakossága közvetlenül is érezheti a vállalat 
közjó iránti elhivatottságát. A FERZOL Kft. reális alternatíva azoknak, akik a Tápió-mentén a lakóhe-
lyükhöz közel, szabályozott, törvényes munkajogi státuszban, saját alkalmazásban, rendezett, tiszta 
körülmények között, korszerű gépekkel, európai színvonalú üzemcsarnokban kívánnak dolgozni.

A FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. tulajdonosai és vezetői ezúton szeretnék megköszönni az összes 
kollégának az egész évben nyújtott áldozatos és eredményes munkát! Az elért eredmények és a közös 
sikerek elképzelhetetlenek lennének a motivált és elkötelezett munkatársak nélkül!

A FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. ezúton is minden kedves  
FERZOL dolgozóinak, és Tápiószőlős lakosságának áldott, meghitt  

és békés karácsonyi ünnepeket, eredményekben gazdag, boldog új esztendőt kíván!




