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Polgármesteri beszámoló
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a tisztelt Olvasót!

 Itt a tavasz, jönnek a legszebb hónapok: március, április, 
május és aztán itt a nyár.  Sorban jönnek majd az események 
községünkben is. Megrendezésre került a Sportbál, majd kö-
zeleg a március 15-ei ünnepség. Hamarosan következik az 
Európai Parlamenti választás, Húsvét, ezzel együtt a tojásfa 
állítás, majd községünk csinosítása a Föld napja alkalmából.  

 Településünkön folytatódik a csatornahálózat kiépítése. 
Március közepétől ismét a főúton folytatják a beruházók a 
hálózat építését. Elkezdődött a szennyvíztisztító telep épí-
tése is.  A Víziközmű Társulat működése lassan okafogyottá 
válik, végéhez közeledik a lakossági hozzájárulások visszafi -
zetése. A környező településekhez képest a Magyar Állam 

jóvoltából a tápiószőlősi lakosságnak csak töredékébe kerül 
a csatornázás a faluban. Itt szeretném felhívni a Lakosság fi -
gyelmét arra, hogy településünkön szigorú sebességkorláto-
zás van érvényben az építkezés miatt! Nem véletlen a 30km/
órás korlátozás, hiszen a nagy sebesség miatt felcsapódó ka-
vicsok súlyos sérülést okozhatnak gyalogosnak, kerékpáros-

nak és tetemes anyagi kárt okozhatnak a gépjárművekben 
is! Fokozott rendőri jelenlét várható a szabálytalan autósok 
miatt a településünkön!

Az Önkormányzat tulajdonában lévő utakon folytatód-
nak a  munkálatok, ahogy azt majd az idő engedi. Várhatóan 
tavasszal a Polgármesteri Hivatal és az Iskola közötti sza-

Adventi hangverseny

Folytatódik a csatornahálózat kiépítése Befejeződött a Sportpálya kerítésének építése
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kaszon elkészül a járda, mely tehermentesíti a főút legalább 
ezen a szakaszát, és biztonságosabbá válik az amúgy csator-
názás nélkül is veszélyes közlekedés.

 Tavasszal rendbe lesz téve a Tearózsa út, ahol jelenleg 
csatorna gerinc vezeték építése folyik. Belterületbe vonással, 
csatornázva, természetesen ezen ingatlanok értéke jelen-
tősen nőni fog. Folytatódik a Sportcsarnok kivitelezése, a 
sportpályánál az új kerítés kialakítása részben befejeződött. 
A hátralévő rész megépítése a csarnoképítés befejezése után 
várható. A második pálya, az edzőpálya kialakítása folya-
matban van. Közben is folytatódnak az edzések, az előké-
születek a bajnokságra. Az idei évben is be vannak tervezve 
a nagysikerű sporttáborok, ahová minél több gyereket vár-
nak! 

Nem akartam ezzel indítani, de egy nagyon fontos do-
logra szeretném felhívni a Lakosság figyelmét! Mind kom-
munális, mind iparűzési, mind gépjármű adó tekintetében 
jelentős kintlévőségek vannak, nagyon sok az elmaradás. 
Kérem a Lakosságot az adózás szabályainak betartására, 
mert amennyiben nem teljesítik fizetési kötelezettségüket, 
a gépjárműveket ki kell vonatnunk a forgalomból, az egyéb 
tartozást pedig adók módjára, a fizetések letiltásával leszünk 
kénytelenek érvényesíteni, behajtani! 

Az Önkormányzat fóliatelepén is folytatódik a munka, és 
amennyiben a START munkaprogram keretében kért támo-
gatást megkapjuk, további bővítés várható. A sertéstelepen 
a trágyatároló építése zajlik, és az új program keretében re-
mélhetőleg a 600 férőhelyes mélyalmos ól építését be tudjuk 
fejezni.

A vágóhíd-húsfeldolgozó üzemben a gáz bekötése az en-
gedélyek beszerzése után várhatóan áprilisban megindulnak 
a munkálatok, beindul a vágás, termelés. A sertéstelepen to-
vább folytatjuk a hízlalást az eddiginél is hatékonyabban, a 
vágóhíd-húsfeldolgozó ellátása érdekében.

A rendezvényeket illetően a decemberi ünnepségek rend-
ben lezajlottak. Megtörtént a Fénygyújtási ünnepség a köz-
ség karácsonyfájánál.  Lezajlott a 2019. évi Kalendárium 
átadó ünnepség is. Köszönet Mindenkinek, aki az új Kalen-
dáriumon dolgozott, segédkezett! A Katolikus templomban 
ismét megrendezésre került az Adventi hangverseny, kö-
szönet a hely biztosításáért Kovács Attila plébános úrnak, a 
Katolikus énekkarnak a műsorért, a Ceglédi fúvósoknak a 
remek produkcióért!

Mindenkinek jó időtöltést kívánok a tavaszra!
Tisztelettel, üdvözlettel:

dr. Szoboszlay Árpád polgármester

Esemény összefoglaló
Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete 2019. január 16-án tartott ülésén az Önkormányzat 
tulajdonában lévő Központi Konyha családi rendezvényre 
(lakodalomra) történő bérletének díját bruttó 120.000.- 
Ft-összegben állapítja meg. A berendezett és terítékkel el-
látott Ebédlő bérleti díját bruttó 120.000.- Ft + 50.000.-Ft-
ban állapítja meg. Önkormányzati alkalmazott általi, 
valamint helyi civil szervezet általi bérlet esetén bruttó 
50.000.- Ft összegben határozza meg a Képviselő-testület.

A következő pontban elfogadott határozat szintén Tápi-
ószőlős Község Önkormányzatának Központi Konyháján 
tartandó rendezvényekhez kapcsolódik melyben a Kép-
viselő-testület, írásbeli előterjesztés alapján három össze-
állított menüsort fogadott el, melyek a Központi Konyha 
élelmezésvezetőjénél elérhetők az érdeklődők számára.

Következő napirendi pont következményeként a Képvi-
selő-testület megalkotta a 2019-es év első rendeletét, mely 
a konyhai Vendég étkezők térítési díjának emelését rendeli 
el, Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületé-
nek 1/2019. (I.16.) sz. önk. rendelete az étkezési térítési dí-
jakról és az időskorú lakosság szociális ellátásáért fizetendő 
díjáról szóló 1/2007. (I.18.) sz. önk. rendeletének módosítá-
sáról az alábbiakat rendeli el:
Vendég étkezők térítési díja:

ebéd: 750-Ft/fő/nap
ebéd helyben fogyasztással: 800- Ft/fő/nap

Következő napirendi pontként Tápiószőlős Község Ön-
kormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. (2) bekezdése alapján 

a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttmű-
ködési megállapodást felülvizsgálta, és úgy határoz, hogy 
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt együttmű-
ködési megállapodást elfogadja. A Képviselő-testület fel-
hatalmazza a polgármestert az együttműködési megálla-
podás aláírására.

Következő napirendi pont keretében a Képviselő-tes-
tület 400.000 Ft támogatást hagyott jóvá a Tápiószőlő-
si Polgárőr Egyesület részére. A támogatás kifizetése két 
egyenlő részletben történik. Az Egyesületnek, hitelesített 
számlamásolattal történő elszámolási kötelezettsége van a 
Támogató felé. 

A Képviselő-testületet a Tápiószele-Tápiószőlős-Új-
szilvás és Farmosi Református Egyházközség kérelmét 
elbírálva úgy határozott, hogy az Egyházmegyei Közgyű-
lés idejére - 2019. június 22. - a Faluházat ingyenesen, a 
Tápiószele-Tápiószőlős-Újszilvás és Farmosi Református 
Egyházközség rendelkezésére bocsátja. Végül Tápiószőlős 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott 
arról, hogy a Településkép Védelméről szóló Önkormány-
zati rendeletét főépítész által benyújtja véleményezésre. 

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 2019. január 23-án rendkívüli nyilvános ülést tartott 
az ülés keretében rendeletet alkotott, melynek tárgya Tápi-
ószőlős Község Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott 
köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának meghatározása. 

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete 2019. február 13-án tartott soros ülést. Az első napi-
rendi pontként elfogadásra került a 2019. évi rendezvény-
naptár az alábbiak szerint:
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RENDEZVÉNYNAPTÁR TERVEZET 2019. 
IDŐPONT RENDEZVÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
Február
16. Jótékonysági Gálaest Faluház Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Március      
09. Sportbál Központi Konyha Tápiószőlősi Községi Sportegyesület

14. Március 15-i ünnepség Faluház Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános 
Iskola és Óvoda

23. Ruhagyűjtés Faluház Nyitott Tenyér Egyesület
24. Ruhaosztás Faluház Nyitott Tenyér Egyesület
Április      
13. Kézműves foglalkozás Faluház Roma Nemzetiségi Önkormányzat+ Kreatívok
13. Tojásfa állítás Polgármesteri Hivatal előtti tér Önkormányzat
27. Virágosítás a Föld Napja alkalmából Tápiószőlős közterületei Önkormányzat
Május      
25. Gyermeknap Sportpálya Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Június      

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

04. Trianoni megemlékezés Trianoni emlékmű Önkormányzat

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

17-21. Focitábor Sportpálya Tápiószőlősi Községi Sportegyesület

22. Egyházmegyei Közgyűlés Faluház Tápiószele-Tápiószőlős-Újszilvás és Farmosi 
Református Egyházközség

29. 30 éves a Barátság Nyugdíjas Klub Faluház Barátság Nyugdíjas Klub
Július      

01.-07. Református Nyári Tábor Faluház Tápiószele-Tápiószőlős-Újszilvás és Farmosi 
Református Egyházközség

08.-12. Nyári Tábor Faluház Roma Nemzetiségi Önkormányzat
13. Roma Nap Faluház Roma Nemzetiségi Önkormányzat
27. Éjszakai Foci Sportpálya Tápiószőlősi Községi Sportegyesület
29.- aug.02. Focitábor Sportpálya Tápiószőlősi Községi Sportegyesület
Augusztus      
05.-09. Nyári Tábor Faluház Nyitott Tenyér Egyesület
18. Nyitott Kapuk Sertéstelep, Vágóhíd, Fólia Önkormányzat
19. Községi Ünnepség Szent István szobor Önkormányzat
19. Tánctalálkozó Faluház HALESZ Tánc Egyesület
23.-24. Amatőr Fogathajtó Verseny Sportpálya Önkormányzat
31. Ki mit tud? Faluház Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Szeptember      
27.-28. Falunapok Sportpálya Önkormányzat
Október      
22. Községi Ünnepség és fáklyás felvonulás Faluház Önkormányzat
26. SZMK Bál Központi Konyha Szülői Munkaközösség
November      

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

09. Évadzáró Faluház Barátság Nyugdíjas Klub
16. Ruhagyűjtés Faluház Nyitott Tenyér Egyesület
17. Ruhaosztás Faluház Nyitott Tenyér Egyesület

30. Kézműves foglalkozás Faluház Roma Nemzetiségi Önkormányzat + 
Kreatívok

30. Karácsonyi fények ünnepélyes bekapcsolása Polgármesteri Hivatal előtti tér Önkormányzat
December      
07. Táncgála Faluház HALESZ Tánc Egyesület
15. Adventi Hangverseny Római Katolikus Templom Önkormányzat

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

31. Szilveszteri Bál Központi Konyha HALESZ Tánc Egyesület
A változtatás jogát fenntartjuk!

Továbbiakban a Képviselő-testület jóváhagyta a Blas-
kovich Múzeum és a Tápiószőlős-Újszilvás Református 
Általános Iskola között kötött megállapodást, mely alap-
ján 2019-es tanévben a múzeum 6 múzeumpedagógiai 
foglalkozást biztosít a tápiószőlősi iskola tanulói számá-
ra. A 90.000 Ft összegű költség megfizetését Tápiószőlős 
Község Önkormányzata vállalja. A következő napirendi 
pont keretében a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 
az előző évek gyakorlatának megfelelően, a Tápiósze-
le-Tápiószőlős-Újszilvás és Farmosi Református Egyház-

község szervezésében megrendezésre kerülő nyári tábor 
céljára, ingyenesen rendelkezésére bocsátja a Faluházat 
2019. július 1-től- 2019. július 5-ig terjedő időszakra. Az 
utolsó napirendi pont tárgyalásakor a Képviselő-testület 
1.750.000 Ft keretösszeget határozott meg a 2019-ben 
megrendezésre kerülő, IX. Falunap lebonyolításához. 
(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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Tisztelt Lakosság!
Ezúton szeretném tájékoztatni Önö-

ket, hogy a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: 
Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörömben eljárva Tápiószőlős köz-
ség szavazóköreinek számát, sorszámát 
és területi felosztását felülvizsgáltam 
és a 2/2019. (II.13) számú Helyi Válasz-
tási Iroda vezetői határozatot meghoz-
tam.

A felülvizsgálat eredményeként a 
szavazókörök számát, sorszámát és te-
rületi beosztását, valamint a szavazó-
helyiségek címét Tápiószőlős települé-
sen az alábbiak szerint határozom meg:
Tápiószőlős szavazókörei
• 001. szavazókör Kossuth Lajos út 3. 

(Művelődési Ház)
• 002. szavazókör Kossuth Lajos út 3. 

(Művelődési Ház)
• 003. szavazókör Kossuth Lajos út 85. 

(Régi Védőnői rendelő)
• 004. szavazókör Ceglédi út 12. 

(Petrik sarok – HALESZ Vendéglő)
001. szavazókörbe tartozó közterületek:
Akácfa utca  Teljes közterület
Annustanya  Teljes közterület
Bagoly utca  Teljes közterület
Banán utca   Teljes közterület
Barka utca  Teljes közterület
Bársonyka utca  Teljes közterület
Bata út   Teljes közterület
Bazsalikom utca  Teljes közterület
Begónia utca   Teljes közterület
Berkenye utca   Teljes közterület
Bíborka utca   Teljes közterület
Bimbó utca  Teljes közterület
Bodza utca  Teljes közterület
Bogáncs utca   Teljes közterület
Boglárka út  Teljes közterület

Bojtorján út  Teljes közterület
Borház utca  Teljes közterület
Boróka út  Teljes közterület
Borostyán út  Teljes közterület
Borsó utca  Teljes közterület
Bukszus utca  Teljes közterület
Búzavirág út  Teljes közterület
Halomaljai út  Teljes közterület
Határ út  Teljes közterület
Iskola utca  Teljes közterület
Pándi út 0-44 Páros házszámok
Pándi út 1-81 Páratlan házszámok
Pándi út 50-66 Páros házszámok
Pándi út  90,98,142. Páros házszámok
Pándi út  150-166 Páros házszámok
Ürgés  Teljes közterület
002. szavazókörbe tartozó közterületek:
Bem József utca  Teljes közterület
Bicskei út  Teljes közterület
Deák Ferenc utca 1-58/1 Folyamatos házszám
Dózsa György utca  Teljes közterület
Erkel utca  Teljes közterület
Gagarin utca  Teljes közterület
Kender utca  Teljes közterület
Kossuth Lajos út  1-44 Folyamatos házszám
Mathiász utca  Teljes közterület
Pándi út 46 Páros házszám
Pándi út 83-95 Páratlan házszám
Petőfi Sándor utca  Teljes közterület
Sport utca  Teljes közterület
Vízmű út  Teljes közterület
Vörösmarty utca  Teljes közterület
003. szavazókörbe tartozó közterületek: 
Ady Endre utca  Teljes közterület
Alkotmány utca  Teljes közterület
Aradi utca  Teljes közterület
Arany János utca  Teljes közterület
Árpád utca  Teljes közterület
Deák Ferenc utca 59-99 Folyamatos házszám
Déryné utca  Teljes közterület
Fő út      1-30 Folyamatos házszám
Hunyadi út  Teljes közterület

Jókai Mór utca  Teljes közterület
József Attila utca  Teljes közterület
Katalin utca  Teljes közterület
Kossuth Lajos út 45-999 Folyamatos házszám
Munkácsy utca  Teljes közterület
Pándi út  68-86 Páros házszám
Pándi út  92 Páros házszám
Pándi út   101-999 Páratlan házszám
Pándi út  102-138 Páros házszám
Pándi út   146-148 Páros házszám
Pándi út   168. Páros házszám
Rákóczi út   Teljes közterület
Szövetkezeti utca  Teljes közterület
Tearózsa utca  Teljes közterület
Zrínyi utca  Teljes közterület
004. szavazókörbe tartozó közterületek:
Attila utca  Teljes közterület
Cédrus út  Teljes közterület
Ceglédi úti tanyák  Teljes közterület
Ceglédi út  Teljes közterület
Cifra út  Teljes közterület
Cseresznyefa utca  Teljes közterület
Csillag utca  Teljes közterület
Fő út     31-999 Folyamatos házszám
Kertész Pál utca  Teljes közterület
Kláratelep  Teljes közterület
Kölcsey utca  Teljes közterület
Pándi út 170-998 Páros házszám
Tárkony utca  Teljes közterület
Tatárka utca  Teljes közterület
Tátika utca  Teljes közterület
Temető út  Teljes közterület
Tiszafa út  Teljes közterület
Torma utca  Teljes közterület
Tölgyfa utca  Teljes közterület
Tulipán út  Teljes közterület
Újföld tanya  Teljes közterület

A soron következő választások a 
fent részletezett szavazóköri bontás 
alapján kerülnek lebonyolításra!

Szőke Violetta
Helyi Választási Iroda Vezető

Tisztelt  
Lakosság! 

Ezúton kérjük Önöket, 
hogy akinek Tápiószőlős 
rendezési tervén változta-
tási igénye van, az keres-
se Szűcs József képviselő 
urat! Igényeiket 2019. már-
cius 20- ig elküldhetik a: 
szucsjozsi6304@gmail.com 
e-mail címre.

Önkormányzat

Tűzgyújtás belterületen
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tápiószőlős belterületén Tápiószőlős Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének helyi rendeletének értelmében, az avar és kerti 
hulladék égetése, a tűzvédelmi szabályok és önkormányzati rendeletben szereplő előírások 
betartása mellett egész évben hétfőtől-szombatig engedélyezett. Az égethető kerti hulla-
dék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű, továbbá veszélyes hulladékot 
(PVC, gumi, petpalack, vegyszer, festék, stb.).

Vasárnap és ünnepnapokon (pl. március 15.) avart és kerti hulladékot égetni tilos!
Felhívom a figyelmet, hogy a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól az 

önkormányzati rendelet nem ad felmentést, tehát ennek elrendelése esetén belterületen sem 
engedélyezett a tűzgyújtás.

Az aktuálisan érvényes tűzgyújtási tilalom elrendeléséről a napi média ad tájékoztatást!
Együttműködésüket köszönöm!

Szőke Violetta jegyző
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FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉGBEN

2019. MÁJUS 2-6-ig
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

A vizsgálat ideje:
• Május 2. csütörtök: 8.00-tól - 18.00-ig
• Május 3. péntek: 8.00-tól - 18.00-ig
• Május 6. hétfő: 8.00-tól - 18.00-ig

A TÜDŐSZŰRÉS HELYE:  
RÉGI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TÁPIÓ-
SZŐLŐS, KOSSUTH L. ÚT 85.

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG 
SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosok-
nak évente egy alkalommal továbbra 
is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmas-
sági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700.-Ft, mely az OEP által 
országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson 
kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek 
szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező nyilatko-
zat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél 
idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a 
vizsgálat természetesen ingyenes. Kérjük a vizsgálatra hozza 
magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve az előző 
évi tüdőszűrő igazolást!

Polgármesteri Hivatal

E B O L T Á S
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy az ebek kötelező veszett-
ség elleni, szervezett, összeveze-
téses védőoltása és féregtelenítő 
szerrel való kezelése Tápiószőlő-
sön az alábbiak szerint történik:

2019. március 23-án (szombaton)
• 8.00 – 12.00 óráig: a Polgármesteri Hivatal épülete 

mellett, a volt Tűzoltószertár előtt (Sport út)
• 13.00 – 14.00 óráig: a Pándi út 28. szám előtt (Lé-

vai Istvánné ingatlana)
• 14.30 – 15.30 óráig: a Határ út 8. szám előtt (Koncz 

Zsuzsanna ingatlana)
• 16.00 – 17.00 óráig: a Fő út 142. szám alatti volt 

Tejcsarnoknál

2019. március 30-án (szombaton)
• 8.00 – 12.00 óráig: a Polgármesteri Hivatal épülete 

mellett, a volt Tűzoltószertár előtt (Sport út)

Az oltást végző állatorvos:  
Dr. Cservény Antal

Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel (mik-
rochippel) megjelölt eb oltható.
Az oltásra minden 3 hónaposnál idősebb ebet elő kell ve-
zetni. Az oltás díjköteles. Az oltás díja ebenként 3 000 Ft, 
a féregtelenítés díja 10 kg élősúlyra 1 db tabletta, melynek 
darabonkénti ára 150 Ft. Ezen összegeket az oltás helyén 
kell kifizetni. Az oltást a 2010. január 1-jétől rendszeresített 
egyedi sorszámmal ellátott oltási könyvbe kell bejegyezni. 
Az elmúlt években kiadott oltási könyveket az oltásra el 
kell hozni. Az új oltási könyv ára: 500 Ft/db.

Polgármesteri Hivatal

Statisztikai adatgyűjtés
Tisztelt Lakosság!

Az alábbi tájékoztatást kaptuk Kátainé Csincsák Évától, 
a KSH Adatgyűjtési Igazgatóságának főosztályvezetőjétől:

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 
Tápiószőlős településen a hivatal elnöke által 2019-re engedé-
lyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adat-
felvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program 
(OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a kö-
vetkezők:

• 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
• 1942 A lakosság utazásai szokásai

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal meg-
bízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek 
Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A vá-
laszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszám-
lálási adatállományának aktualizált változatából véletlensze-

rű mintavétellel történik az ország különböző településein. 
Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetle-
nek a társadalom jellemzőinek feltérképezésében.

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hiva-
talos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (álta-
lános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően 
bizalmasan kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem 
szolgáltatja ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, 
valamint összesített statisztikai táblázatokban közöljük.

A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon 
hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, pénteken 8:00 
és 14:00 óra között a +36/80-200-766-os telefonszámon, il-
letve a lakinfo@ksh.hu email címen adunk további felvilá-
gosítást. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási ered-
ményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon 
található Adatgyűjtések/ Lakossági adatgyűjtések menü-
pont nyújt tájékoztatást.

Szőke Violetta jegyző
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Újabb sikereket értek el a „Szőlősi Apróságok”!
Ezúttal a Dance Universum Nemzetközi Minősítő ver-

senyéről térhetett haza ezüstéremmel a Ritmus Dance 
tápiószőlősi tagozatának két csapata. A kicsik: Gál Anett 
Dóra, Karácsony Sára, Dömők Flóra, Perjési Szabina, 
Krisker Viktória a Grease egyik számára táncolt. Míg a 
nagyok: Farkas Lilla, Perjési Dorina, Gebhardt Lilla, Jó-
zsa Hanna, Józsa Petra, Kenéz Lilla egy mixszel léptek 

színpadra. A február 23-ai megmérettetésen a kicsik a 
legjobb jelmez külön díját is megnyerték „Csini csajok” 
formában. A jelmezt tervezte és készítette Perjésiné Nagy 
Ildikó, akinek gratulálunk!

A lányok évek óta dolgoznak együtt Polgár Edinával, 
a tánctanárukkal és elkötelezetten vesznek részt a pró-
bákon és lépnek fel a település legkülönfélébb rendezvé-
nyein. A kitartó gyerekek munkájának ez már a sokadik 
gyümölcse, hiszen több minősítő versenyen is részt vettek 
és ez eddigi legjobb eredményük a két bronzérem után.  A 
nem titkolt céljuk az arany megszerzése.

Gratulálunk Polgár Edina tánctanárnak és a kis tánco-
soknak, valamint a szülőknek! További sok sikert és ha-
sonló szép eredményeket kívánunk nekik!

Hegedűs-Némedi Judit

2020. évi TÁPIÓSZŐLŐSI KALENDÁRIUM
A közkedvelt Kalendárium immár 5. kiadására készülünk. Az előző évekhez hasonlóan közreműködőket, ér-

deklődőket keresünk. Mindenki hozzájárulására számítunk, hogy közkinccsé tudjuk tenni az emberi emlékezet által 
megőrzött történéseket, örömteli eseményeket.

2019. év őszén lesznek az Önkormányzati választások, amelynek eredménye hozhat változást a Kalendárium kiadá-
sa terén is. Az új testület nevében nem tudjuk megígérni, hogy folytatódik ez a hagyomány, de azt nagyon szeretnénk, 
ha még ez évben maradandó, emlékezetes, örömet adó kiadványt tudnánk összeállítani. A Kalendáriumnak úgy kell 
elkészülnie, hogy szeptember hónapban már kiadható legyen. Ezért azt kell kérnünk a cikkíróktól, hogy írásaikat és 
a fényképeket a

tapioszolosi.kalendarium2017@gmail.com
címre legkésőbb 2019. június 1-ig küldjék el.

Ha nem tudjuk tartani a határidőt, meghiúsul a tervezett átadás, amit őszintén sajnálnánk.
Az Önkormányzat és a szerkesztők is kedvvel, lelkesedéssel vettek részt a visszaemlékezések gyűjtésében, a szellemi 

kincsek megőrzésében.
 Kedves Falubelijeink, leendő Cikkíróink, Olvasóink, legyenek társaink továbbra is ebben a munkában! A gondo-

latok írásba foglalásában számíthatnak segítségünkre, amely iránti igényüket a Polgármesteri Hivatalban lehet beje-
lenteni.

Továbbra is az a tapasztalatunk, hogy a fényképek nagyon kedveltek. Általuk visszaidéződnek a múlt jelenései, fel-
tűnnek a kedves arcok, a régi helyszínek. Kérjük, hogy a képen látható személyek nevét, és a helyszínt is tüntessék fel 
a fényképek hátoldalán. 

SZERKESSZÜNK EGYÜTT!!!
Tápiószőlős, 2019. január 10. 

Dr. Szoboszlay Árpád polgármester
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Márton nap az óvodában
November 9-én, egy szép őszi estén Márton napja al-

kalmából gyűltünk össze immár 2. alkalommal óvo-
dánkban.

A hét korábbi napjain már lázasan készülődtünk erre 
az alkalomra. Szent Mártont ünnepeltük, mint a fény, az 
egymás iránti szeretet szimbólumát. Márton napjával, 
november 11-ével beköszönt a szentestéig tartó 40 napos 
sötétség. A hagyomány szerint ekkor kell befejeződni a 
kerti munkáknak, és a helyén kell lenni az új bornak a 
pincékben. Márton napján hajtották be az állatokat a le-
gelőkről. 

Óvodánkat ez alkalommal is szépen, ízlésesen díszítet-
tük fel a gyerekek segítségével. Az előtérben mutatós, esz-
tétikus, textilből készült libusokat helyeztünk el. Sokféle 
technikát felhasználva készítettünk libás képeket, figurá-
kat, nyakláncot. A nagycsoportosok pedig elsétáltak egy 
baromfiudvarba, libanézőbe. Közben sokféle libáról szóló 

dalt, mondókát, versikét mondogattunk a gyerekekkel, 
mindenki nagy örömére. Hogy hogyan is kapcsolódik ide 
a liba, Márton napja alkalmából?  Erről az óvónénik, és 
dadusnénik mutattak be egy rövid jelenetet az utcán, kor-
hű jelmezekbe öltözve.

Később egy libus vezette kis csapat indult el az óvoda 
körüli ludas lámpás felvonulásra, amiért kicsik és nagyok 
egyformán lelkesedtek. Jó volt látni az imbolygó kis mé-
cseseket, ahogy kanyarogtunk az utcákon, közben fenn-
hangon énekeltük a tanult libás dalokat, mondókákat. 
Köszönet a ludat vivő apukáknak, amiért olyan szépen 
vezettek bennünket. Az udvarra érkezve már várt ben-
nünket néhány dadus néni, szülő, akik szépen megterített 
asztalon kínálták a finom libazsíros kenyeret, hagymát, 
forró teát. 

Köszönjük a résztvevőknek az aktív segítséget, úgy 
gondolom, hogy ez a nyílt napunk is igazán jól sikerült, a 
gyermekek és szüleik élménnyel térhettek haza. 

Őszi rendezvények az óvodában
A szeptemberi hónapunkat lázas szervezéssel-rendezéssel kezdtük. Mihály-napi néphagyományt felelevenítő vásár-

ral kezdtük az óvoda őszi rendezvénysorozatát. Az idei Mihály-napi vásárban a régi mesterségek megjelenítése volt a 
célunk, és, hogy a gyermekek is betekintést nyerjenek a régi hagyományba. A rendezvényünket megelőzően az óvoda 
dolgozói és gyermekei portékákat készítettek egy közös barkács délután keretében. Az itt készített portékákat a szülők 
a vásár délutánján árulták. 

Az alkalomhoz illően feldíszítettük óvodánk előterét és kapujában seprűbábok várták a rendezvényre érkezőket. 
A vásárt egy Mihály-napi hagyományt felelevenítő előadással kezdtük, amire az óvoda dolgozói lelkesen készületek. 
Az előadás után a gyermekek és a szülők is kipróbálhattak régi népi mesterségeket, mint például kukoricamorzsolás, 
lisztszitálás, régi teknőből horgászat, stb. A programunkat színesítette, hogy az egyik gyermek papája a helyszínen 
bemutatta a kosárfonás tudományát is. A program egésze alatt lehetett vásárfiát vásárolni, népi zenére táncolni és régi 
népi tárgyakból összeállított kiállítást is megnézni. Ez úton is szeretnénk megköszönni a szülők segítségét, hogy régi-
ségeiket behozták a programra, ezáltal is betekintést nyerhettek a gyermekek a régi mesterségekbe, megismerhették a 
régi tárgyakat.
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Télűző az óvodában
A Tápiószőlősi Református Óvodában február 8  -án, a 

gyermekek közösen űzték el a telet egy jó hangulatú far-
sangi mulatság keretében.

A gyerekek már hetek óta izgatottan készülődtek, szá-
molták a napokat farsangig. Várták azt az időszakot, ami-
kor más bőrébe bújhattak, átváltozhattak. A csoportszo-
bák is vidám, színes lampionokkal, fűzérekkel, lufikkal 
és szalagokkal teltek meg, ezzel is fokozva a várakozás 
izgalmát.

A mulatság napján már kora reggel beöltözve érkeztek 
a gyerekek szüleikkel: traktoros, ezerszínű pillangók, csil-
logó szemű hercegnők, cirkuszi állatok és még sok ötletes 
jelmezbe bújva.

A mulatság a dadus nénik által feldíszített emele-
ti nagyteremben kezdődött, ahol az óvodai dolgozók is 
beöltözve egy kisebb tavaszváró jelenetet adtak elő.  A 
vidám történetben láthatták, ahogy a csíntalan Mása el-
megy a Medvéhez, és felébreszti téli álmából. De szegény 
Medvének elfogyott a méze, így elindultak felfedező útra 

az erdőbe. Ott találkoztak a Méhecskével, aki éppen vi-
rágról virágra szállt. Felfedezték, hogy ébred a természet, 
rügyeznek a fák, nyílnak a virágok.  A méhecske pedig 
mézet adott a Medvének, hogy tudjon mit enni. Ezután 
Mása és a Medve segítségül hívták a gyerekeket csopor-
tonként, hogy a közösen tanult versekkel és dalokkal 
együtt űzzék el a telet. A szereplés közben mindenki meg-
tekinthette milyen farsangi jelmezt öltöttek a társaik.  Ezt 
követően megkezdődött az önfeledt mulatság, természe-
tesen az eszem-iszom sem maradt el. Különböző játékos 
vetélkedők (fánkevő verseny, gyümölcslé ivó verseny), 
ügyességi sorversenyek (lufival) kíséretében, táncolva és 
mókázva töltötték az időt. 

A lelkes óvó nénik segítségével pedig jó hangulatú, kö-
zös táncház zárta az egész délelőtti mulatságot.

A nap végén minden gyermek a várva várt hajtogatott 
lufi állatkájával ment haza, melyet ez úton is köszönünk 
az SZMK-nak. 

Köszönjük a szülőknek az ötletes jelmezeket és a mu-
latságra hozott rágcsálnivalókat, üdítőket, hogy ezzel is 
hozzájárultak a gyermekek napjának szebbé tételéhez!

Óvodapedagógusok

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
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Ceglédi Református Iskola Tornaköre
Csapatunk 2009-ben alakult, főleg Református iskolás gyerekekből, majd napjainkban jönnek Ceglédbercelről, 

Törtelről, Albertirsáról , Nagykőrösről  ,Tápiószőlősről és Cegléd más iskoláiból is!
Eleinte kisebb versenyeken, s bemutatókon szerepeltünk. 
2015–ben indultunk először az MLTSZ versenyein, akrobatikus torna ágban. Kvalifikációs versenyeken, OB-n, 

EB-n is hoztunk haza érmeket, sőt aranyat, különdíjat is!
Az Európa Bajnokságok, melyeken részt vettünk az utóbbi időben: Balatonfüred, Léva, Budapest, Brassó.
Ebben az évben Balatonfüreden rendezik az Európa Bajnokságot.    Támogatók adománya segítségével tudjuk a 

költségeket csökkenteni!

         

               

Néhány link rólunk, versenyek, ovis, iskolás, báli bemutatók!
• https://www.facebook.com/laci.varadi.5/media_set?set=a.1895424890475062.1073742087.100000227085270

&type=3
• https://www.facebook.com/laci.varadi.5/media_set?set=a.2404570096227203&type=3
• https://www.facebook.com/laci.varadi.5/media_set?set=a.2383487745002105.1073742137.100000227085270

&type=3
• https://www.facebook.com/laci.varadi.5/media_set?set=a.2398193973531482&type=3
• https://www.facebook.com/laci.varadi.5/media_set?set=a.2392991437385069.1073742138.100000227085270

&type=3
• https://www.youtube.com/watch?v=2Bv1g4a_sf4&feature=share

Versenyzőink között egy tápiószőlősi kislány is van, aki nagyon eredményes tagunk. Kérjük, ha teheti, támo-
gassa működésünket!

 Halmi Katalin  Váradi László
 edző edző
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Anyakönyvi hírek

• Juhász Hanga Zsanna  2018.12.07.
• Tóth Alexandra Kira   2018.12.14
• Takács Botond Zoárd  2019.01.01
• Császár Zsombor Boldizsár  2019. 01.02
• Horváth-Komáromi Máté  2019. 01.06
• Vonnák Zsóka   2019. 01.30.

GRATULÁLUNK,  
JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

ÚJSZÜLÖTTEK

ELHUNYTAK
• Tóháti József  1947-2018
• Borsik Pálné – Hole Erzsébet  1934-2018
• Nagy István  1930-2018
• Mérten Jánosné - Hajnal Mária  1923-2018
• Gyimesiné Fekete Ibolya Irén  1950-2018
• Papp Andrásné-Bende Erzsébet  1944-2018
• Bartók Sándorné –Alföldi Julianna  1935-2018
• Sinka Andrásné- 

Balaton Katalin Terézia  1947-2018
• Gál József  1945-2019
• Bene Jánosné-Losonczy Margit  1951-2019
• Karacs Lajos  1948-2019

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, 

akik, szerettünk GÁL JÓZSEF búcsúztatásán részt 
vettek, sírjára elhozták a kegyelet virágait, és részvé-
tüket fejezték ki.

Gyászoló Család
„BENNÜNK ÉLSZ TOVÁBB!”

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a 
Tápiószőlősi Kisgyermekekért Alapítványt!

ADÓSZÁMUNK: 18710450-1-13
KÖSZÖNJÜK!

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

ADÓSZÁMUNK: 18700884-1-13
KÖSZÖNJÜK!
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ÚJRA NYITVA FODRÁSZÜZLET
Tápiószőlős, Árpád út 8. szám ala�   fodrászüzlet újra megnyitja ajtaját!

SZERETETTEL VÁROK MINDEN KEDVES RÉGI ÉS ÚJ VENDÉGET!
Hé� őtől-szomba� g tartó nyitva tartás!

Bejelentkezni a : 06-20-975-5881-es telefonszámon lehet.
Feketéné Öhler Andrea

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




