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Polgármesteri beszámoló

A maroknyi faluszépítő csapat

TojásfaA tojásfát díszítő lelkes csapat

Trianon melékmű a megemlékezés után

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót!
Itt a vakáció, bezártak az iskolák és a 

gyermekek egy része kint van az utcán. 
Kérek mindenkit, az amúgy is baleset-
veszélyes közlekedésre való tekintettel 
(csatornázás miatt felmart utak) foko-
zottan figyeljünk és vigyázzunk gyer-
mekeinkre! Hamarosan megkezdődik 
a gabona betakarítás, amely szintén 
plusz terhet ró a település közlekedé-
sére, útjaira. A csatornázás, mármint 
a hálózat építés közeledik a végéhez, a 

tisztító telep még nem áll ilyen jól, de 
ott is folyamatosak a munkálatok.

Az ivóvíz rekonstrukciót illetően 
még mindig folynak a tervezések. Emi-
att várhatóan az idei évben még nem 
fog elkezdődni a kivitelezés.

A vágóhíd-húsfeldolgozó használat-
bavételi engedélyezése folyik, reménye-
ink szerint júliusban beindul a vágás, 
feldolgozás. A fóliában tovább folyik a 
munka, jelenleg a paradicsom szedése 

zajlik, de virágzik a sárgadinnye, re-
mélhetőleg hamarosan jó termésünk 
lesz. Jelenleg zajlik a járdaépítés a Pol-
gármesteri Hivatal és az Iskola közötti 
szakaszon. Közben azt a jó hírt kaptuk, 
hogy a járda- kerékpárút pályázatunk 
révbe ért. Ez módosítja az eddig elvég-
zett munkálatokat. A külterületi utak 
pályázatunk által elnyert összegnek 
megfelelően hamarosan elindul a Ha-
tár út és a Boróka út szilárd burkolattal 
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való ellátása, valamint a Tearózsa út 
csatornázásának befejezése, és ott is a 
szilárd burkolatú út elkészítése. Az Is-
kola úton folyamatban van a szolgálati 
lakások hőszigeteléssel és színezéssel 
történő ellátása, a nyílászáró cserékkel 
együtt. A Magyar Falu program kere-
tében folyamatban vannak még pályá-
zataink, remélhetőleg a következő szá-
munkban már be tudunk számolni az 
eredményekről.

Befejeződött a Polgármesteri Hi-
vatal szúnyoghálóval és redőnyökkel 
való ellátása, dolgozóink munkakörül-
ményeit javítva. 

Lezajlottak az EP választások is köz-
ségünkben, köszönjük a szavazóknak a 
részvételt, köszönjük dolgozóinknak és a 
választási bizottságoknak a sikeres és za-
vartalan lebonyolítást! Óriási munka és 
teljesítmény áll e mögött, fiatal csapatunk 
sikeresen helyt állt. Településünk az erdé-
lyi testvértelepüléssel közösen vett részt 
az idei Csíksomlyói búcsún. Több mint 
harmincfős tápiószőlősi csoportunk részt 
vett a zarándoklaton. Gyalogolva, hegyet 
mászva jutottunk el a Búcsú helyszínére. 
Felemelő érzés, hogy a 150 ezres tömeg-
gel együtt részt vettünk ezen a nagyszerű 
eseményen. Búzásbesenyő testvértelepü-
lésünk új óvodát épített. Ez alkalomból a 
tápiószőlősi kis óvodások ajándékát, va-
lamint a község által vásárolt könyveket 
és játékokat adtuk át a testvértelepülés új 
intézményének.

A Sportegyesületnél lezárult az 
évad. Korcsoportos csapataink helyt 
álltak a bajnokságban. Szívből gratulá-
lok nekik, és sok sikert kívánok a kö-
vetkező évadra! Az élet tovább folyik a 
sport terén, indul a gyermekekkel való 
foglalkozás a nyári sporttáborokban.

A létesítmény körül elkészült a kerí-
tés, folyamatban van a második füves 

pálya kialakítása, és tárgyalások zajla-
nak a Sportcsarnok folytatását illetően.

A Trianon emlékműnél megemlé-
keztünk a 99 éve történt szomorú ese-
ményről. A méltó megemlékezésen el-
helyezte koszorúit az Iskola, a HATE, 
a Polgárőrség, a Barátság Nyugdíjas 
Klub, valamint a Polgármesteri Hivatal. 

A Húsvétot megelőző hétvégén is-
mét elkészült szorgos kezeknek kö-
szönhetően a tojásfa, a faluszépítő na-
pon a virágültetésre érkező önkéntesek 
ugyan kis létszámmal, de annál haté-
konyabban, nagy lelkesedéssel dolgoz-
tak. Köszönet a munkájukért mind a 
szervezőknek, mind a résztvevőknek! 
Köszönet természetesen a locsoló csa-
patnak is, akik életben tartják ezeket a 
növényeket ebben a nagy melegben!

A Barátság Nyugdíjas Klub hamaro-
san 30. születésnapját ünnepli. Ez úton 
is gratulálok, jó egészséget kívánok Ne-
kik, és megköszönöm az aktív részvéte-
lüket a település rendezvényein! Bízom 
benne, hogy sok-sok évig még ilyen ak-
tívan és ilyen odaadással, fáradhatatla-
nul vesznek részt a község életében.

Mint már említettem, befejeződött 
az iskola. Ilyenkor, tanév végéhez kö-

zeledve, június első vasárnapján ünne-
peljük a pedagógusokat. Ez alkalom-
ból minden pedagógusnak, az iskola 
és az óvoda valamennyi dolgozójának 
köszönjük az egész évi munkáját, fára-
dozását, amit a gyermekekért tesznek! 
Nekik, és a gyermekeknek kívánok pi-
hentető vakációt! Pihenjenek, hiszen 
gyorsan eltelik a nyár, és kezdődik az 
új tanév új kihívásokkal. Az elballa-
gott nyolcadikos gyerekeknek kívánok 
további sok sikert a középiskolában, 
gimnáziumban! Augusztusban lesz a 
Nemzetközi Tánctalálkozó, Augusz-
tus 20. megünneplése, nyílt nap lesz a 
sertéstelepen és vágóhíd-húsfeldolgozó 
üzemben, majd Lovasnap. Vendégül 
látjuk testvértelepülésünk képviselőit. 
Szeptemberben TÁPIÓFESZT, Köz-
foglalkoztatási kiállítás, Falunap és 
vélhetően októberben jönnek a hely-
hatósági választások. Mindenkinek jó 
pihenést, kikapcsolódást, nyaralást, 
szórakozást kívánok a nyárra és remél-
hetőleg feltöltődve folytatjuk munkán-
kat, a tanulást az őszi időszakban!
Tisztelettel:

dr. Szoboszlay Árpád 
polgármester

Elkészül az öntözőrendszer  
a második pályán Az épülő tisztítómű

Új kerítés határolja  
a kibővített sporttelepet
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ESEMÉNY ÖSSZEFOGLALÓ
Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. 03. 14-én megtartott rendes ülésén elfogadta 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetését. A részletes táblázatok a jegyzőkönyv részét képezik. 
A 2019. április 10-én megtartott soron következő rendes ülésen a Képviselő-testület rendeletet alkotott a 

2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről. Az igazgatási szünet időtartama alatt a Polgármesteri Hi-
vatal ZÁRVA tart.

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hivatal 2019. évi munkarendjében az alábbi 
munkanapokra IGAZGATÁSI SZÜNETET rendel el :

2019. július 1. 
2019. július 22. – 2019. július 26. 

2019. augusztus 21. – 2019. augusztus 23. 
2019. december 23. 

2019. december 30. – 2019. december 31.

A továbbiakban a Testület jóváhagyta a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított személyes gon-
doskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló 
rendelet megalkotását.

Végül a Képviselő-testület megválasztotta az EP választásra a Szavazatszámláló bizottságok tagjait.

Településünkön az Európai Parlament tagjainak választása 2019. május 26-án zökkenőmentesen lezajlott.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek az előkészületi-, választásnapi- és az 

utómunkálatokban, valamint azoknak is, akik szavazatuk leadásával járultak hozzá a választás sikeres lebo-
nyolításához!

A Képviselő-testület soron következő nyilvános ülésén, 2019. május 8-án egyhangúlag elfogadta a 2018. évi 
közbiztonsági beszámolót, melyből látható, hogy Tápiószőlősön csökkentek a bűncselekmények. 

A Képviselő-testület 2019. május 29-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén egyhangúlag elfogadásra ke-
rült a Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló, amely a közbiztonsági 
beszámolóhoz hasonlóan mutatja, hogy csökkentek a beavatkozást igénylő esetek.

Ezen az ülésen szintén egyhangúlag került elfogadásra a 2018. évi család- és gyermekjóléti alapellátási tevékeny-
ségről és a gyermekvédelmi jelzőrendszer Tápiószőlős Községben végzett munkájáról készült beszámoló.

Minden beszámoló után az érintetteknek megköszönte a Polgármester Úr a lelkiismeretes és hatékony munkát.
Ezen a rendkívüli ülésen hozott határozatot a Testület a „A Határ út és a Boróka út fejlesztése, az önkormányzati 

utak kezeléséhez szükséges munkagép beszerzése” pályázathoz kapcsolódóan is.
Döntést hozott a Testület az Idősek Gondozási Központja szabályzatainak módosításáról.
A Képviselő-Testület úgy döntött, hogy a Barátság Nyugdíjas Klub Egyesületet 300.000 Ft-tal támogatja a „30 

éves Jubileumi Gálaműsor” program megrendezéséhez.
A Testület rendeletet alkotott a 2018. évi zárszámadásról.

A 2019. június 12-én megtartott rendes zárt ülésen döntéselőkészítő javaslatokat fogadott el a Testület „A 
Határ út és a Boróka út fejlesztése, az önkormányzati utak kezeléséhez szükséges munkagép beszerzése” pályázattal 
kapcsolatban. 

Továbbá 200.000 Ft támogatást hagyott jóvá a Nyitott Tenyér Egyesület által megrendezésre kerülő Kézműves 
Tábor programjainak megvalósításához.

Az előző évekhez hasonlóan a Faluházat továbbra is ingyenesen bocsátja rendelkezésre a Képviselő-testület, 
a Laurus Alapfokú Művészeti Iskola részére, hogy a tápiószőlősi gyermekek ingyenesen részesülhessenek művé-
szetoktatásban.

(Az ülésekről készült jegyzőkönyveket, illetve az egyes Önkormányzati rendeleteket a www.tapioszolos.hu hon-
lapon vagy a Községi Könyvtárban olvashatják el.)

Szőke Violetta 
jegyző
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EP. választás eredmények  
TELEPÜLÉSI ÖSSZESÍTETT ADATOK

A SZAVAZATOK SZÁMA LISTÁNKÉNT
Lista neve  Azonosítója  Szavazat
1. MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT  152 58
2. MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYAPÁRT  195  9
3. JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM  117  66
4. FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT  124  459
5. MOMENTUM MOZGALOM  131  29
6. DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ  176  85
7. MI HAZÁNK MOZGALOM  148  43
8. MAGYAR MUNKÁSPÁRT  183  2
9. LEHET MÁS A POLITIKA  169  13

Listákra leadott érvényes szavazatok száma összesen: 764 

ENERGIA MEGTAKARÍTÁSI JAVASLATOK A LAKOSSÁG SZÁMÁRA
HŐELLÁTÁS

• Biztosítsuk a fűtési-szellőztetési rendszer rendszeres 
takarítását és karbantartását.

• Tisztítsuk a radiátorokat és a szellőzőnyílásokat is 
rendszeresen.

• Ellenőrizzük folyamatosan a benti hőmérsékletet és 
páratartalmat. 

• Vegyük lejjebb a fűtést–Az ideális hőmérséklet télen 
20-22°C. 

• Ellenőrizzük le, hogy az ajtók és ablakok jól illeszked-
nek-e.

• Fűtési szezon alatt csukjuk az ajtókat.
• Szellőztetéskor az ablakokat csak rövid időre (max. 

5-10 percre) tárjuk ki.
• Napközben húzzuk el a függönyöket–különösen a déli 

oldalon–, este pedig húzzuk be őket minden helyiségben. 
Javasolt szakemberek bevonása a beruházás előtt!

Korszerűsítsük fűtésrendszerünket!
• Szereljünk fel minden helyiségbe külön programozha-

tó termosztátot, radiátorszelepet.
• Szigeteljük a fűtési csöveket a nem használt helyiségek-

ben, hogy a fűtési energiát csak ott használjuk, ahol va-
lóban szükséges.

• A fűtőtestek mögé szereljünk hővisszaverő fóliát.
Figyeljünk a karbantartásra! 
• A fűtési szezon kezdetén légtelenítsük a rendszert, 

hogy a meleg levegő megfelelően áramolhasson és 
minden radiátorhoz elérhessen.

• A fűtőtesteket ne takarjuk el függönnyel, bútorokkal, a 
vizes ruhákat ne a fűtőtesteken szárítsuk. 

A megfelelő hőmérséklet beállítása
• Állítsuk lejjebb a termosztát hőfokát, 1°C-kal alacso-

nyabb hőmérséklet beállításával 6%-kal csökkenthet-
jük a fűtésköltséget.

• Az ideális hőmérséklet a nappaliban 20–22°C, a gye-
rekszobában, dolgozószobában 20°C, a hálószobában 
18°C, a fürdőszobában 22-23°C.

• Gondoskodjunk a megfelelő páratartalomról, párás le-
vegőben alacsonyabb hőfok mellett is megfelelő a hőér-
zetünk. 

Használjuk a nap energiáját!
Napos időben húzzuk el a függönyöket, húzzuk fel a re-

dőnyt, hogy a meleg levegő felfűtse a szobát. Sötétedéskor 
pedig húzzuk be a függönyöket, engedjük le a redőnyöket, 
hogy csökkentsük a meleg levegő kiáramlását.
Szellőztessünk hatékonyan!

Szellőztetéskor rövid időre tárjuk ki az ablakokat, csi-
náljunk huzatot. A résnyire nyitva hagyott ablak a falakat 
is lehűti, amely felfűtése több energiát igényel. 

ELEKTROMOS ÁRAMFOGYASZTÁSI 
MEGTAKARÍTÁSOK: 

Általános irányelvek: 
Használjunk természetes fényt, amikor csak lehetsé-

ges. A mesterséges fénynél kellemesebb, ráadásul ingyen 
van. Csak annyi mesterséges megvilágítást használjunk, 
amennyi feltétlenül szükséges. Ne égjenek feleslegesen 
lámpák az üres helyiségekben. Biztosítsunk az adott tevé-
kenységhez igazodó megvilágítást. Használjunk az adott 
helyiség igényeinek megfelelő, lehető legkevesebb wattot 
fogyasztó világítótesteket. A karbantartás is fontos! Tisz-
títsuk az ablakokat rendszeresen, hogy minél kevesebb 
mesterséges fényt kelljen használni. Válasszunk olyan 
burákat, amelyek a fény lehető legnagyobb részét átenge-
dik. Fontoljuk meg az időzítők és érzékelők alkalmazását 
mind a beltéri, mind a kültéri világítás tekintetében. A 
fényszabályozók pont megfelelő mennyiségű megvilágí-
tást biztosítanak, a világításból eredő energia akár 40-
60%-át megspórolva. 
Válasszon energiatakarékos berendezéseket! 

Vásárlás előtt érdemes alaposan áttanulmányozni az 
energiacímkéket. Lehetőség szerint válassza az olykor 
drágább, de hosszú távon költség- és energiatakarékosabb 
A vagy A+++ osztályú berendezéseket. Ez főleg akkor 
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fontos, ha a gépek állandóan működnek, mint például egy 
hűtőszekrény. Ha hosszabb ideig nem használunk egy be-
rendezést, húzzuk ki a hálózatból a csatlakozót. 
A megfelelő hűtőszekrény kiválasztása

Energiatakarékossági szempontból a fagyasztó beren-
dezések közül ajánlott átlátható fiókosat választani. Ezek-
nél kevesebb időbe telik, mire megtaláljuk a keresett ételt, 
így kevesebb hideg levegő áramlik ki.
Tanácsok a hűtőgép elhelyezéséhez, használatához

A hűtőszekrényt jól szellőző, száraz helyiségben, nap-
tól, tűzhelytől, fűtőtesttől távol ajánlott üzemeltetni, 
ugyanis a külső hőmérséklet 1°C-os emelkedése 5%-kal 
növeli az energiafelhasználást. A hűtőszekrény akkor mű-
ködik a leghatékonyabban, ha +7°C a belső hőmérséklet, a 
fagyasztóládában pedig -18°C. Rendszeresen ellenőrizzük 
a hűtőgép ajtajának záródását és a szellőzőnyílás tisztasá-
gát. Időnként olvasszuk le a hűtőt, az ajtót pedig ne tart-
suk sokáig nyitva, mert ezzel meleg és nedves levegő kerül 
a berendezésbe. A hűtést nem igénylő élelmiszereket fe-
lesleges a hűtőben tárolni. Ne tegyünk a hűtőszekrénybe 
meleg ételt, mert lehűtése pluszenergiát igényel.
Így használja a mosogatógépet!

A mosogatógépet akkor érdemes beindítani, ha tele 
tudjuk rakni edényekkel. A kevésbé szennyezett edényeket 
elég rövid programmal, mérsékelt hőmérsékleten elmoso-
gatni, ami kevesebb elektromos energiát és vizet igényel.
Felejtse el a stand-by üzemmódot!

A készenléti (stand-by) állapotban hagyott, „félig ki-

kapcsolt” gépek is pörgetik a villanyórát. A készülékeken 
található apró ledek éves szinten több ezer forintot is elvi-
hetnek feleslegesen, ezért ezeket a berendezéseket – tévé, 
dvd-lejátszó, számítógép, monitor, nyomtató stb. – taná-
csos egy kapcsolóval rendelkező hosszabbítóval egyszerre 
áramtalanítani. 
Ne felejtse el a töltőket!

A konnektorban felejtett töltők is szinte észrevétlenül 
fogyasztják az áramot, ezért fontos, hogy ha nem hasz-
náljuk, mindig húzzuk ki a telefon- és laptop töltőket. 
Azt sem árt tudni, hogy a telefonok, borotvák és elekt-
romos fogkefék hálózatról működtetve kevesebb áramot 
fogyasztanak, mintha az akkumulátorukat merítenénk.
Cserélje le a hagyományos villanykörtéket!

Az energiatakarékos izzók akár 80%-kal kevesebb ára-
mot fogyasztanak, mint a hagyományos villanykörték. 
Bár a takarékos égő ára magasabb, mellettük szól, hogy 
élettartamuk akár nyolc-tízezer óra is lehet, szemben a 
hagyományos izzók átlagos ezer órájával. 
Trükkök az energiatakarékos világításhoz

Engedjük be a természetes fényt! A lámpákat sem kell 
sűrűn kapcsolgatni – ez ugyanis rövidíti az élettartamu-
kat –, ha például csak pár percre hagyjuk el a szobát, in-
kább maradjanak égve. A portalanítás épp ilyen fontos, a 
kosz ugyanis akár ötven százalékkal blokkolhatja a fény-
kibocsátást. Bizonyos helyiségekben érdemes mozgásér-
zékelővel ellátott világítást üzemeltetni, és a fényerősség-
szabályzós kapcsolókkal is spórolhatunk.
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Tápiószőlős KSE hírmorzsák
Felnőtt csapat:

Felnőtt csapatunk győzelemmel zárta a 2018/19-es sze-
zont. Hazai környezetben legyőzte a Galgahévíz csapatát, 
közel 120 néző előtt. A csapat elé állított célkitűzést el-
érték a fiúk, számtalan fiatal tehetség is bemutatkozott a 
gárdában. A tavaszra megfiatalított együttes a 8. helyen 
végzett 37 ponttal, ezzel megelőzte a nagy rivális Újszilvás 
csapatát is. Említésre méltó, hogy a középmezőnyhöz tar-
tozó csapatból 31 góllal végig versenyben volt a gólkirályi 
címért Görbe István, aki az év játékosa is lett a felnőtt csa-
patnál. A következő szezonban ismét a Pest Megyei III. 
osztályban fogunk szerepelni, és reméljük, feljebb tudjuk 
tornázni magunkat a tabellán. 

U19:
Az ifi csapatunk is győzelemmel zárta a bajnokságot, 

Ceglédbercelen győzött 5-1-re és az utolsó három fordu-
ló alapján rendkívül pozitív gólkülönbséggel zárta a baj-
nokságot. Csapatunk végül az 5. helyen végzett 42 pontot 
szerezve, és csupán az előttünk álló csapatoktól kapott ki. 
Összességében kiegyensúlyozottnak is lehet mondani az 
idei esztendőt: a kötelező mérkőzésekből rendre győzte-
sen jöttünk ki, de sajnos a bravúrpontok hiányoztak. 

U15:
U15-ös gárdánk a második helyen végzett a bajnokság-

ban. Régóta nem volt arra példa a ’szőlősi futballban, hogy 
hazai pályán, egy teljes szezonon keresztül ne veszítsen 
pontot a csapatunk, nos, Németh István legénysége végre-
hajtotta ezt a bravúrt. Egyik legnagyszerűbb mérkőzésü-
kön a Ferihegyi-Vecsés Sportakadémiát is legyőzte a fiatal 
csapat, de csupa magasabban jegyzett csapatot is sikerült 

kétvállra fektetni. Öröm, hogy az edzéslátogatottságban 
is előkelően teljesítettek a gyerekek. 

U11-13:
A két idősebb Bozsik tornás csapatunk rendre szép 

eredményeket ért el az OTP Bozsik Program során. Sze-
rencsére emellett rengeteg edzőmérkőzést tudott játsza-
ni mind a két korosztály, köszönhetően a Tápió Régió 
Trophy nevezetű területi bajnokságnak. A korosztályos 
csapatok ugyan nem nyertek meg minden találkozót, de 
elragadtató érzés, hogy mennyi tehetséges fiatallal foglal-
kozik a környék, és számos sokra hivatott focistapalánta 
szaladgál hétről hétre a pályán. 

U7-9:
A két kisebb korosztály is a Bozsik Program keretein 

belül van versenyeztetve, emellett játszottak már edző-
mérkőzéseket főként a közeli Tápiószele ellen. Az utóbbi 
időben elkezdett növekedni a létszám az U7-es csapatban, 
de továbbra is várjuk azokat a vállalkozó szellemű fiatalo-
kat, akik szeretik a focilabdát. Emellett többször is a helyi 
óvodában jártunk, és rendre jó hangulatban mozgattuk 
meg a kisgyerekeket. 

A nyáron megrendezzük a már hagyománnyá váló 
napközis jellegű focitáborunkat is, mely idén, csakúgy, 
mint tavaly, két turnusban lesz megtartva: az első rögtön 
az iskola után június 17-21 között, míg a második július 
29-augusztus 2-között. Ha már hagyományokról beszé-
lünk, akkor érdemes megemlíteni az Éjszakai Focit is, jú-
lius 27-én lesz megtartva a sportpályánkon. 

Az 2018-2019-es szezonban változás történt az edzői 
stábban is: Mózes Pál a legkisebb korosztályokkal foglal-
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A tápiószőlősi Református Általános Iskola 2018/2019-es tanévének eredményei
Példás magatartást kitűnő 

tanulmányi eredményt értek 
el a következő tanulók:

1. osztály
• Bakos Fanni
• Dudás Bella
• Gál Alexandra
• Józsa Attila
• Juhász Erik
• Lipták Klaudia
• Márton Henrietta Melánia
• Tóth Elinor
• Veres Csenge

2. osztály
• Bata Pál Dániel
• Bozóki Marcell
• Józsa Hanna
• Miskolczi Anna
• Nagy Debóra
• Várszegi Miklós

3. osztály
• Fehér Máté
• Kis Enikő Ildikó

4. osztály
• Mészáros Dóra
• Szó Zsanett

5. osztály
• Kamasz Mária Panka
• Nagy Máté

6.a osztály
• Gulyás Dóra
• Nagy Abigél
• Szenczi Szabolcs

6.b osztály
• Kishalmi Sára

7.a osztály
• Marton Emese Zsuzsanna
• Mózes Bence

7.b osztály
• Szelid Márk
Kitűnő tanulmányi eredménnyel 

zárt Hegedűs Kevin József 8. osztá-
lyos tanuló.

Példás magatartású és jeles 
tanulmányi eredményűek az 

alábbi tanulók:
1. osztály

• Pintér Alma Hanna
2. osztály

• Lesták Bence
3. osztály

• Bodnár Alex
4. osztály

• Balogh Bodza
• Bujáki Lujza
• Dabis Dorka
• Józsa Petra
• Sós Dávid

• Varró László
6.b osztály

• Pálinkó Petra
7.b osztály

• Ballon Márk Adrián
8. osztály

• Jenei Emília

Jeles tanulmányi eredményt 
értek el a következő tanulók:

1. osztály
• Czakó Bence
• Koczkás Tibor
• Bodnár Csaba Vilmos

2. osztály
• Szimon Erik Márk

3. osztály
• Bozóki Zsombor
• Lipták Martin

6.b osztály
• Kishalmi László

7.a osztály
• Kukléta Patrik

7.b osztály
• Komjáti Sándor

Iskolánkban a Laurus Alapfokú 
Művészeti Iskola Telephelye mű-
ködik. A tanévben is nagyon sokan 
tanultak hangszeres zenét / zongora, 

kozott, míg Minik Gábor az utánpótlás mellett a felnőtt 
csapat felkészítéséért is felelt. A munkába nyáron kapcso-
lódott be Németh István, aki az edzői munkája mellett a 
felnőtt csapat meghatározó játékosa, valamint az újszil-
vási általános iskolában óraadó tanító, és emellett Jászbe-
rényben egyetemet végez. Őt kértük meg, hogy mutassa 
be az elmúlt egy évét köreinkben: 

„A nyáron rendkívül motiváltan vágtam bele a munkába 
ebben az új közegben. Viszonylag gyorsan kialakult egy jó 
viszony mind a gyerekkel, mind pedig a kollégákkal, veze-
tőkkel. Fő feladataim között az U15-ös csapat felkészítése 
és versenyeztetése volt, továbbá az U11-13-as csapatokkal is 
sokat dolgoztam. Előbbi csapattal remek szezont zártunk, 
kimagaslónak érzem az eredményünket, tekintve, hogy 16 
fős kerettel talán a bajnokság egyetlen csapata sem rendel-
kezett. Ez, talán még az ezüstéremnél is fontosabb a ma-
gyar labdarúgás helyzetét tekintve. A kisebb csapatokkal 
főként a játék iránti szeret kiépítése a célunk, mintsem az 
eredmények állandó hajszolása, ez alighanem sikerült, hi-
szen nagyon jó létszámmal dolgoztunk az idei szezon során. 
A futballon kívül nagy hangsúlyt fektettem arra is, hogy a 
gyerekek jó barátok legyenek, valamint számtalan közös-

ségépítő programot tartottunk. A teljesség igénye nélkül 
néhányat fel is sorolnék: Cegléden jártunk női nemzetközi 
kosármérkőzésen, Újszilvásra mentünk korcsolyázni, Ceg-
léden NB2-es férfi labdarúgó mérkőzésen voltunk, Kecs-
kemétre is eljutottunk NB1-es kosármérkőzésre, sőt csapa-
tévzárót is tartottunk, FIFA bajnoksággal, pályán történő 
alvással. A Groupama Arénában megnéztük a női BL dön-
tőt. Bízom benne, hogy nem csak a pályán elért eredmények 
maradnak meg a gyerekekben, hanem ezen programok is 
örökké felejthetetlenek lesznek. Ami az iskolát illeti, szep-
temberben kezdtem el dolgozni Újszilváson Császár Gáspár 
mellett. Azt gondolom, remek mentorom van, és számtalan 
dolgot tudok eltanulni tőle. Rengeteg ügyes gyermek van 
a szomszédos faluban is. Egyelőre testnevelés óraadóként 
dolgozom. Jászberényben másodéves hallgató vagyok, taní-
tó szakon, így remek ez a lehetőség arra, hogy tanulmánya-
imat élesben is kipróbáljam. A következő félévekben egyre 
több gyakorlati tantárgyam is lesz, ráadásul kicsit előnyben 
is érzem magam, hogy nem egy teljesen idegen közegben 
kell majd a gyakorlati tanításaimat eltölteni.”

Nyíri Mihály,  
Németh István
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„What’s Your Impact on EARTh?”
Három tápiószőlősi diákkal: Kiss 

Raullal, Katona Adriennel és Jenei 
Emíliával indultunk a következő 
Erasmus projekt találkozóra. Vasár-
nap késő délután értünk Rómába és 
hétfő délutánig gyönyörködhettünk 
az örök városban, amíg minden part-
ner ország megérkezett. Róma megér 
egy misét! Minden út Rómába vezet 
és sorolhatnám a közmondásokat. 
Csodálatos, változatos, szórakoztató 
és pezsgő! Rengeteg monumentá-

lis műemlék sok-sok fa, zöld felület, 
szebbnél szebb növények. Láttuk a 
Trevi-kutat, a Navona teret, voltunk a 

Vatikánban, a Velence téren, a Popolo 
téren és a Pantheonnál. Volt napsütés 
és eső is. Ettünk pizzát és fagylaltot, 
ittunk finom capuccinot.

furulya, klarinét, fuvola, trombita/, hat évfolyam tanulói 
néptáncolnak /2.-3.-4.-5.-6. évfolyam/, a 8. évfolyam, tár-
sas tánc foglalkozáson vett részt.

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

Iskolánk tanulói a 2018/2019 tanévben is 
részt vettek különféle házi, területi, megyei és 

országos versenyen:
Házi versenyeink: uniós vetélkedő, matematika, Bibliai 

történetmondó, Bibliaismereti verseny.
Területi földrajz verseny.
Megyei matematika verseny és TUDÁSBAJNOKSÁG 

több tantárgyból.
Országos versenyek, amelyeken tanulóink szép ered-

ményeket értek el:

Körösök Menti Országos Matematika  
Levelező Verseny:

75 % feletti teljesítmény: Szenczi Szabolcs 6.a, Nagy 
Abigél 6.a , Hegedűs József Kevin 8. o. (felk.: Hajdu-Ta-
nács Rita)

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

Kishalmi Sára 1. hely
Kis Erik, Fehér Benedek, Marton Emese 5. hely

Időutazó Országos Történelem  
levelezővereny:  

(felk. Ábrahám Tünde)
Kishalmi László 6. helyezés, 
Marton Emese Zsuzsanna 7. helyezés, 
Hegedűs Kevin József 8. helyezés

Világjáró Földrajz-Természetismeret 
Országos levelezőverseny:

Marton Emese 4. osztály

Országos Református angol  
és német nyelvű verseny:

Angol:
Jó szereplés: Jenei Emília 8. o. , Alföldi Benjámin János 
7.a, Szenczi Szabolcs 6.a, Erdő Péter 5. o. (felk. Kiss Fe-
rencné)

Német:
5.o. Kamasz Mária Panka 5. helyezés 
6.o.  Gulyás Dóra 2. helyezés; Dósa Vivien 9. helyezés
 (felk.: Dömők Ágnes)

Református iskolák országos mesemondó, 
meseíró, szépíró, kézműves és angol-német 

versenye:  
(felkészítő: Dömők Ágnes)

Német nyelvi fordítás: Sebők Emma 7.a osztály 2. he-
lyezés

TUDÁSBAJNOKSÁG országos levelezőverseny
Arany fokozat:

Gál Fanni 3. o. matematika
Fehér Benedek 6.b természetismeret
Kishalmi László 6.b természetismeret
Kishalmi Sára 6.b természetismeret

Hagyományink szerint minden évben pontversenyt 
rendezünk a különböző versenyekből. Ezen a pontverse-
nyen a következő tanulók végeztek az élen:
Alsó tagozatban: 

1. Gál Fanni 3. osztály
Felső tagozatban: 

1. Kishalmi Sára 6.b osztály
2. Hegedűs Kevin 8. osztály
3. Marton Emese Zsuzsanna 7. a osztály

Gratulálunk a szép eredményekhez és nagyon büszkék 
vagyunk tanulóinkra!

IRÁNY OLASZORSZÁG! – Erasmus+ pályázattal Olaszországba
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Végső úticélunkhoz, Francavillá-
ba, 3 órás buszozás után jutottunk el, 
este 20 órára. Az út gyönyörű volt! 
Keresztbe szeltük át az országot és az 
Appennineket. A szállásunk a tenger-
parton van, kilátással a tengerre. A 
partner sulik másik két településen 
Ripa Teatinában és Torrevecchiában 
vannak. Ezek a falvak a hegyekben 
vannak, lenyűgöző természeti kör-
nyezetben. Innen származik Rocky is, 
a világhírű boxoló. 

A polgármester körbevezetett 
bennünket a hangulatos települé-
sen, miközben középkori ruhába 

öltözött hagyományőrzők műsort 
adtak. 

Mindenki nagyon kedves volt! 
Ezen a napon az egyik iskolában is-
merkedő játékokat szerveztek a gye-
rekeknek, utána késői ebéd volt a 
tengerparton, majd ellátogattunk egy 
borüzembe. Ezt követte a városnézés 
Pescarában. 

SZERDÁN reggeltől estig az isko-
lában voltunk. Mindenféle worksho-
pok, megbeszélések, foglalkozások, 
előadások zajlottak. A gyerekek ké-
szítettek helyi pizzát (ez a fajta olyan, 
mint a mi lángosunk) meg friss gyúrt 

tésztát, amit a levesünkbe főztek bele. 
A mieink szuper ügyesek és lelkesek, 
szorgalmasan voltak. Körbevezettek 
minket az egész iskolán, minden osz-
tályba bevittek, a gyerekek énekeltek 
nekünk, vagy meséltek magukról és 
kérdezhettek angolul az erasmusos 
diákoktól. Nagyon aranyosak voltak. 
Az ebéd helyi jellegzetes étel volt. Pa-
radicsomos babos tésztás sűrű leves 
és sült csirke articsókával. Finom volt! 
Délután voltak a gyerekeink prezen-
tációja. Maga az összeállítás is nagyon 
jó volt és ügyesen mondták el. Megint 
a többiekhez képest is rendkívül jól 
teljesítettük, elégedettek vagyunk! 
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CSÜTÖRTÖKÖN különleges 
programunk volt. Korán indultunk. 
Először egy földalatti kutató labort 
látogattunk meg, ahol a sötét anyag 
és a nanorészecskék kutatásával fog-
lalkoznak. Szerencsénkre, egy 20 éve 
ott dolgozó magyar mérnök kutatóra, 
Korga Györgyre, bízták kis csapatun-
kat. És jött az aha élmény! Annyira 
remekül, leegyszerűsítve magyarázta 
el az itt folyó munkát, hogy mind-
annyian megértettük és lelkesedése, 
szenvedélye ránk is átragadt. A gyere-
kek is azt mondták, hogy még órákig 
elhallgatták volna. Nagyon jó előadó 
és kedves személyiség! Innen a San 
Grasso nevű hegyre mentünk, ahol le-
nyűgöző látvány fogadott bennünket. 

Itt magunknak kellett megsütni az 
ebédünket. Birka nyárs, borjúszelet, 
kolbász volt a menü. Különlegesen 
finom volt, és a körülöttünk lévő he-
gyek óriási hangulatot teremtettek. 

Este búcsúvacsorát szerveztek ne-
künk a házigazdák tele meglepetés-
sel. Egy rendkívül exkluzív étterembe 
vittek bennünket a tengerpartra, egy 
sokemeletes ház tetejére. Pazar volt a 
kilátás! Itt csak tengeri herkentyűket 
szolgálnak fel. Vacsoránk több fogás-
ból állt, mely rákot, polipot, tintaha-

lat, kagylót tartalmazott többféle mó-
don elkészítve.

Az utolsó nap ismét Rómában ta-
lált minket, ahol ezúttal Colosseum, a 
Fórum Romanum és a Spanyol lépcső 
volt terítéken. Gyönyörűek voltak, de 
csak kívülről láttuk ezeket a műem-
lékeket, mert az iszonyú hosszú sort, 
amit a bejutás miatt kellett volna vé-
gigállnunk, nem tudtuk és nem is 
akartuk kivárni. Rengeteg a turista! De 
mindenért kárpótol a csodálatos lát-
vány és a fantasztikus spagetti vacsora!

Köszönjük Erasmus!
Kísérő tanárok Dömök Szilvia, 
Molnárné Szabó Szilvia és Kiss 

Ferencné tanárnők voltak.
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Anyakönyvi hírek

• Danyi Ramóna Lejla 2019.03.25.
• Zahranicsek Eliza  2019.03.27.
• Klemencz Marcell József  2019.04.04. 

és Klemencz Tamás Jenő
• Kurucz Noel 2019.05.09.
• Mádi Zoé 2019.05.12.
• Bollók Zselyke Éva 2019.05.13.
• Bartusz Zoltán 2019.05.15.
• Bozóki Bernadett Amira 2019.06.03.

GRATULÁLUNK,  
JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

ÚJSZÜLÖTTEK

ELHUNYTAK

• Kiss Pál  1959-2019
• Hajdu Tibor  1960-2019
• Papp József  1948-2019
• Molnár Istvánné (György Terézia)  1925-2019
• Kanyó Józsefné (Borsos Terézia)  1937-2019
• Pálinkás László  1950-2019
• Simon Jánosné (Lesták Mária)  1936-2019
• Cséri István  1927-2019
• Petrás Józsefné (Reggel Katalin)  1945-2019

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,  

akik szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk, 
özv. KANYÓ JÓZSEFNÉ  

(Borsos Teréz)  
temetésén részt vettek,sírjára a kegyelet virágait elhozták.

Gyászoló Család

Megnyitottunk!

Várom kedves 

vásárlóimat!

Koszorú, sírcsokor, 

születésnapi, névnapi, 

ballagási csokrok 

készítését vállalom.

Cserepes virágok nagy 

választékban.

Kossut Lajos út 27.

06 20/559-2979

Szegediné  

Szűcs Szilvia
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