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a kedves olvasókat, falunk lakosságát 
a Tápiószőlősi Híradó jelen választási 
ciklusunk utolsó számának hasábjain. 
Gyorsan eltelt, elszaladt ez az öt év és 
hamarosan, ismét helyhatósági válasz-
tásokra kerül sor. Önök a szavazatuk-
kal - 2019 október 13-án - végső ítéletet 
mondhatnak és értékelhetik az elmúlt 
öt évben végzett munkánkat. Ahhoz, 
hogy helyesen és bölcsen tudjanak dön-
tést hozni, tisztán lássanak a kampány 
időszakának olykor valótlanságokat, 
hamis állításokat tartalmazó üzenetei 
közt – döntsenek bár a folytatás, vagy 
egy új vezetés mellett - itt az ideje visz-
szatekintést és összefoglalót adni az el-
múlt időszak történéseiről. 

Annak idején, amikor képviselőtár-
saimmal - az Önök bizalma révén - át-
vettük Tápiószőlős irányítását, elmond-
hatjuk, hogy még csak nem is a nulláról 
kellett kezdenünk a munkánkat. Az 
előző ciklusból sajnos 48 millió forintos 
adósságot örököltünk. Adósságot kap-
tunk forintokban és adósságot kaptunk 
erkölcsi értelemben is, amely a rende-
zetlen elszámolások és fel nem használt 
támogatások miatt, az első időszakban 
akadályozta a pályázati, fejlesztési lehe-
tőségeinket és a kormányzati szervekkel 
történő felhőtlen együttműködésünket. 
Csak adósságaink rendezése után kezd-
hettünk el a jövőnkről gondolkodni és 
megkezdeni a valós fejlesztőmunkát. 

Egy vidéki település számára meg-
határozó, milyen infrastrukturális kör-
nyezet veszi körül és milyen esélyekkel 
tud megfelelni modern korunk kihí-
vásainak. Látjuk környezetünkben is a 
jó, követendő példákat. Ezért az elmúlt 
időszakban kiemelten kezeltük mi is a 
településünk életét segítő fejlesztése-
ket. Ahol láttunk lehetőséget támoga-
tás lehívására, vagy reális esélyt pályá-
zat megnyerésére, ott minden esetben 
mozdultunk is és igyekeztünk mindent 
megtenni, hogy hozzájussunk a támo-
gatáshoz. 

Bár az önkormányzatunk a helyi 
adókból, bevételekből normalizálni 
tudta a működését, de korlátozott for-
rásaink miatt csak a pályázatok, támo-
gatások lehívásával, segítségével tudunk 
jelentősebb beruházásokba kezdeni. 
Sok esetben ezek a támogatások célzot-
tan hívhatók le, ezért az elmúlt időszak-
ban gyakran ki kellett várnunk a kínál-
kozó lehetőségeket. A gyakorlatban ez 
azt jelentette, hogy nem mindig arra a 
területre tudtunk fejlesztési támogatást 
lehívni, vagy pályázni, amely számunk-
ra adott esetben prioritás volt. Összes-
ségében azonban az elmúlt időszakban 
megnyíltak a lehetőségek számunkra és 
a kormányzati döntéshozók értékelték 
szorgalmunkat és áldozatos munkán-
kat. 

Közös összefogásunk és munkánk 
eredményeként el tudtuk kezdeni az 
valós, érdemi fejlesztőmunkát, amely-
nek már látható, kézzel fogható ered-
ményei vannak. Az elmúlt időszak 
kemény – embert próbáló – kihívások 
elé állította az önkormányzatunkat, a 
képviselő testületünket és személyemet 
is. Tudom, hogy minden eredményün-
kért megdolgoztunk, de megérte, mert 
már láthatjuk az eredményét, láthatjuk 
az értelmét. Sokat dolgoztunk, sokat 

tettünk együtt a falunkért, de még nem 
érkeztünk az utunk végéhez, számos 
befejezetlen ügyünk maradt (elég, ha 
csak a sok megkezdett projektünkre 
gondolunk – a tervezett bölcsődére, 
utak, ivóvíz hálózat fejlesztésére). Ezek 
mind folyamatban lévő kivitelezésre 
váró feladatok.

Az öt év első sarkalatos döntése volt 
a közfoglalkoztatás támogatásának 
igénybevétele, amelynek köszönhető-
en évente 30-77 fő kaphatott munkát 
és végezhetett valós termelő tevékeny-
séget. A hitvallásunk az volt, hogy ne 
látszattevékenységet végezzenek a köz-
munkásaink, hanem valós értéket te-
remtsenek. 

Ezen időszak alatt a támogatások 
mértéke, a dologi beruházások, bérek 

együttesen közel egy milliárd forintot 
értek el. Ennek a programnak a kere-
tében készült el a sertéstelep, a műhely, 
a szín, az iroda, a raktárak, szociális 
helységek, a terménytároló, a vágóhíd, 
a húsfeldolgozó, a hídmérleg, trágyatá-
roló stb. 

Közmunkásaink komoly értékalkotó 
munkát végeznek önkormányzatunk-
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nál. Nagyon büszkék lehetünk rá, hogy 
a végzett munkánkat elismerésben ré-
szesítette az illetékes minisztérium, 
amely 7 millió forint jutalommal járt. 
Ebből kisteherautót, kisbuszt vásárol-
tunk. Fokozatosan bővítettük gépjármű 
parkunkat is (a meglévő DAF hulla-
dékszállító járművet platós teherautóvá 
alakítottuk át, új traktorokat, kompakt 
rakodógépet és ATLAS markolót vet-
tünk, lecseréltük a Toyota kisbuszt Ford 
Transitra, ételszállításra, Citroen Ber-
lingo, Opel Vivaro került beszerzésre) 

E mellett betonkeverőt vettünk, az 
iskola szénelevátora át lett alakítva a 
betonkeverő adagolójává leleményes 
dolgozóinknak köszönhetően. A me-
zőőrség Suzuki gépjárművet kapott. 
Hozzájárult az önkormányzat az Új-
szilvási és később a Tápiószőlősi körzeti 
megbízottak szolgálati járműveinek be-
szerzéséhez. Hűtőkocsit sikerült besze-
rezni a vágóhíd, húsfeldolgozó mellé. 
Gépjármű parkunk e mellett gallyap-
rítóval, ekével, tárcsával, útprofilozóval 
egészült ki. Rendbe tettük gépjárműve-
ink biztosításait, műszaki papírjait. Kis-
gépek fűnyírók, kerékpárok kerültek 
beszerzésre részben a hivatal, részben 
a közfoglalkoztatási programnak kö-
szönhetően. 

Megvásároltuk egy fólia komplexu-
mot, ahol közmunkásainkkal eredmé-
nyes növénytermesztés indulhatott el 
az elmúlt időszakban. Az ott termelt 
paprika, karfiol, sárgadinnye a közét-
keztetésben is besegített. 

Munkánk elismeréseként bekerül-
tünk az 50 település közé, amelyek ré-
szesülhetnek a Kedvezményezett Tele-
pülések Gazdaságélénkítő Programja 
támogatásaiból. Ez a jövőben is lehető-
séget ad a tartósan munka nélkül lévő 
személyek támogatására és a helyi gaz-
daságfejlesztésre.

Mindig is fontos volt a sportélet tele-
pülésünkön. Elmondható hogy a nullá-
ról (illetve a mínuszról, mivel az MLSZ 
felé is volt 280.000 Ft előző ciklusról 
maradt tartozásunk) újra indulhatott 
a sportéletünk is. A sporttelepünket 
először egy hektárral, később 7 hektár-
ral tudtuk bővíteni. A TAO rendszer 
2011. óta működik, mi a 2015-ös évad-
ban tudtunk először bekapcsolódni a 
sportfejlesztési programba. Kiépítettük 
a pályalocsolást, lelátók, új cserepadok 
lettek kialakítva és az előírásoknak 
megfelelőre magasítottuk a korlátot. El-
készült az első műfüves pályánk is.

Az átadásakor a környék települése-
inek kisgyermekei egy megyei szintű 
sport rendezvényen vettek részt, mint-
egy 350-en. A terület körül új kerítés 
került kialakításra, megújult a világí-
tás is. A közvilágítás kiépítésre került a 
Sport úton, új lámpák kerültek kihelye-
zésre. A sport épületünk komplett te-
tőcserét kapott, a szétvert színpad újjá 
lett építve, az előtérbe ülőpadok, aszta-
lok kerültek beszerzésre, kivetítővel. A 
sportszeretők itt kísérhették nyomon 
például az labdarúgó EB mérkőzéseit. 
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Az épület emeletén erőemelő edző-
termet alakítottunk ki. Új szereléseket, 
labdákat, kapukat, hálókat, sporteszkö-
zöket, fűnyírót, gyepszellőztetőt, pálya 
vonalzó kocsit vásároltunk. Az épületbe 
egy új defibrillátort helyeztük, amelynek 
használatára kioktattuk az egyesületünk 
egyik edzőjét. (Reméljük, nem lesz 
szükségünk a használatára!) Szintén a 
kiemelt sportági fejlesztési rendszernek 
köszönhetően elkezdődött egy sport-
csarnok építése, amely reményeink sze-
rint 2020 decemberére átadásra kerül. 
Ki lett alakítva a második füves pálya, 
amely szintén automata öntöző rend-
szerrel van ellátva. Tavaszra használatba 
lehet venni. Jelenleg felnőtt, U-16-os, 
U-14-es focicsapataink szerepelnek 
bajnokságba. A BOZSIK program kere-
tén belül mind a négy (U-7, U-9, U-11, 
U-13) korosztály szerepel a fesztiválo-
kon, tornákon. Csapataink jelentős si-
kereket értek el a bajnokságokban.

A sportegyesületünk újra, minden 
tavasszal megrendezi a jótékonysá-
gi sportbált. A létesítmény helyet ad a 
nyaranta kétszer megrendezésre kerülő 
sikeres focitábornak is. 

Megvásároltuk a Farkas tanyát. Föld-
alapú támogatást nyújtottunk be. Rendbe 
tettük a dióst, saját területeinket kitisztí-
tottuk, amellyel hozzájárultunk a település 
rendezettségéhez. A kitisztított részekből 
tűzifát tudtunk osztani, közmunkásaink-
nak további feladatot tudtunk biztosíta-
ni. A sertéstelep, az új műhely, valamint 
a vágóhíd területét is megvásároltuk (5,3 
hektár). Új buszmegállókat alakítottunk 
ki a Bata-Pándi út sarkon. 

Végre elkezdődhetett községünkben 
a csatornázás és a szennyvíztisztító te-
lep építése. A környező településeken 
ez a lakosságnak közel 300 ezer (!) fo-
rintjába került, amíg nálunk mindez 
csak 31 500 forint lett. Az építés még 
folyamatban van, amely mint minden 
nagyszabású munka ez is kellemetlen-
ségekkel, zajjal, kosszal és felfordulással 
jár. Külön köszönöm megtisztelő meg-
értésüket és türelmüket ezzel kapcso-
latban. Más községekben sem zajlott 
ez másképp. Miután lezárul a rendszer 
műszaki üzembehelyezése, ezt követő-
en kezdődhet meg az utak helyreállítá-
sa. Tehát teljes szélességben helyre lesz 
állítva a főút teljes hosszában. A főút 
mentén járda és kerékpárút építésére 
már szintén megnyertük a pályázatot. 
Hamarosan kezdődhet itt is az építke-
zés. 

Eltakarítottuk a több mint ezer 
köbméteres szeméttelepet, utat alakí-
tottunk ki a sporttelep mögött. Meg-
teremtettük a sport épületek és a vágó-
híd későbbi csatlakozási lehetőségét a 
szennyvíztisztitó telephez. 

Rendbe tettük a Pándi út bukkanóit, 
megépítettük a Boróka utat. Ezt a mun-
kát tovább folytatjuk és kiépítjük a Ha-
tár utat, és a Tearózsa utat is. De ígéretet 
kaptunk a belterületi utaink rendbeté-
telének további támogatására is. 

Folyamatban van az ivóvíz rekonst-
rukciós beruházásunk megtervezése is, 
amely során a régi helyett új kút (ivóvíz 

300-400méter mély) létesül, új ivóvíz 
tisztítótelep készül és új mosatási pon-
tok kerülnek kialakításra. A főút elején 
közel egy kilométeres szakaszon az el-
avult csővezetéket is cserélnünk kell. 

Községi ren-
dezvényekben sem 
volt hiány. Minden 
évben megrende-
zésre került a falu-
nap, a lovasnap, de 
új rendezvényeket 
is indítottunk (pl: 
tojásfa állítás, fény-
gyújtás, fáklyás fel-
vonulás, kalendá-
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rium átadó). A hagyományaink és helyi 
értékeink figyelembevételével kialakí-
tottuk a településünk népviseletét is.  

Megrendezésre került minden évben 
a nemzetközi tánctalálkozó. Testvérte-
lepülésünk Búzásbesenyő küldöttségét 
több alkalommal fogadtuk, mi is szer-
veztünk kiutazást. Évente részt vettünk 
az országos közfoglalkoztatási kiállítá-
sokon, valamint harmadik alkalommal 
a Nagykátai tánctalálkozón és a Tápió-
feszt-en. Támogattuk a Barátság Nyug-
díjas Klubunk rendezvényeit, rendbe 
tettük klubhelyiségüket. 

Háromhavonta 
jelentetjük meg a 
Tápiószőlősi Hír-
adó címen kiadott 
helyi újságunkat, 
amely minden 
háztartás postalá-
dájába ingyenesen 
kerül. Újjáélesz-
tett kezdeménye-
zésként évente 
kalendáriumot adtunk ki, két kiegészítő 
kiadvánnyal. 

Az energetikai pályázatnak köszön-
hetően a faluház, könyvtár, idősek ott-
hona, polgármesteri hivatal teljes új 
szigetelést kapott. Mind a négy létesít-

ményen napelem rendszer lett kiala-
kítva. A faluházban, komplett festés, 
komplett nyílászáró csere történt, a 
színpadon stúdió szobát építettünk, a 
hangosítás és megvilágítás vezetékelése 
megoldódott. A könyvtár új padozatot, 
új bútorzatot és festést kapott, továbbá 
új függönyök kerültek elhelyezésre. 

Tudtunk fejleszteni a közintézménye-
inken is. A polgármesteri hivatal udva-
rán a dolgozóknak fedett kerékpártáro-
lót alakítottunk ki, viacolor burkolattal, 
a melléképületek lapos teteje lemezes 
fedést kapott, a bejárat felett előtető 
került kialakításra. Rendbe lett téve az 
irattár. A Polgármesteri Hivatalnál az 
ASP pályázatnak köszönhetően 7 millió 
forint értékben megújult az informati-
kai hátterünk. A polgárőrség gépjármű-
veinek garázs került beszerzésre. 

A Központi konyhánál is történtek 
fejlesztések. Új zsámolyok kerültek be-
szerzésre, új eszközökkel. A bejárat be-
tonozása megtörtént. Az épület mellett 
50 m2 hűtő tároló került kialakításra. 
Az elektromos ellátás részen rekonst-
rukció történt. Festés, részleges hely-
reállítás is megtörtént. Az Iskola úti 
szolgálati lakásoknál szintén nyílászáró 
csere, szigetelés történt. Az Idősek Ott-
honának tetőterében az előírásoknak 
megfelelő helyiségek lettek kialakítva, 
vizes blokkal, fűtéssel. Az otthonban 
2/3-ban fűtés korszerűsítés keretében 
kazán és radiátor cserék történtek. Új 
ágyak, új szekrények kerültek beszer-
zésre. Az intézményben szintén komp-
lett nyílászáró csere történt és szúnyog-
hálók kerültek az ablakokra. 

Új Védőnői Tanácsadó és fogor-
vosi rendelő került kialakításra. Ezen 

az épületen is nyílászáró csere, fűtés-
korszerűsítés, napkollektor kihelyezés 
történt. Most megnyert pályázat segít-
ségével hamarosan új eszközökhöz jut 
a két intézmény. (pl. új hallásvizsgáló, 
csecsemőmérleg, stb.) 

Az elmúlt időszakban tudtunk fej-
lesztéseket eszközölni a temetőben is. A 
dolgozóknak új helyiséget alakítottunk 
ki, társadalmi munkában tujákat ültet-
tünk, kitakarítottuk az elbontott sírok-
ról lekerült beton és kő elemeket. Új 
urnafal került kialakításra. A sportúton 
szintén társadalmi munkában platán-
fák lettek ültetve. 

A meleg vizes kút nagy lehetőségeket 
tartogat Tápiószőlősnek. Első lépcső-
ben a közintézményeink főtését fogjuk 
biztosítani a termálvíz segítségével. A 
kút mellett megvettük a fóliát, e mellett 
egy lecsó üzem kialakítására nyertünk 
pályázatot, amelynek megvalósulása 
már folyamatban van. A Polgármeste-
ri Hivatal előtt a temetőnél lévő kop-
jafa másolatát állítottuk ki, valamint a 
testvértelepüléstől kapott kopjafát is itt 
helyeztük el. 

Megvásároltuk 
a valamikori da-
rálót, kisboltot, 
amely helyén Tri-
anoni emlékmű-
vet alakítottunk 
ki. Közösségi kez-
deményezésre – 
szintén társadalmi 
munkában - meg-
épített játszótér 
kialakításába bese-
gítettünk világítással, ivóvízzel. 

Támogattuk dolgozóink (konyha, 
hivatal, fizikai állomány), a Barátság 
Nyugdíjas Klub, a Baba-mama klub 
kirándulását. Igénybe lehetett venni a 
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ESEMÉNY ÖSSZEFOGLALÓ
Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2019.július 17-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén elfo-
gadta a Tápiószőlősi Baráti Lovas Sportegyesület kérelmét, hogy 
székhelyként, - a már meglévő és aktívan működő tápiószőlősi 
civilszervezetekhez hasonlóan – a 2769 Tápiószőlős, Kossuth 
Lajos út 1. szám alatti Faluházat szeretné feltüntetni.

Szintén ezen az ülésen a Testület elfogadta – figyelembe véve 
a törvényi előírásokat – Tápiószőlős Község Önkormányzatának 
2019. évi közbeszerzési tervét, amelynek részleteit a hozott hatá-
rozat melléklete tartalmazza.

Továbbá a „Külterületi utak fejlesztése Tápiószőlősön”tárgy-
ban elfogadta a közbeszerzési eljárás felelősségi rendjét, a hatá-
rozat melléklete szerinti tartalommal, és szintén ebben a tárgy-
ban az ajánlattételi felhívás elfogadásával nyílt közbeszerzési 
eljárást indít.

Az ülés következő napirendi pontjaként a Testület elfogadta a 
Tiszamenti Regionális Vízművek 2018. évi beszámolóját.

Döntést hozott a Képviselő-testület, hogy pályázatot nyújt be 
a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlá-
sához kapcsolódó kiegészítő támogatásra.

Továbbiakban a Testület úgy döntött, hogy 300.000 Ft-tal tá-
mogatja a HALESZ Tánc Egyesületet a jubileumi X. Nemzetközi 
Tánctalálkozó lebonyolításához.

Soron következő rendes nyilvános ülésre 2019. augusztus 
7-én került sor, melynek első napirendi pontjaként a Képvise-
lő-testület elfogadta a Tápiószőlős-Újszilvás Református Általá-
nos Iskola és Óvoda igazgatójának 2018/2019. tanévről szóló be-
számolóját. A beszámoló a hozott határozat mellékletét képezi.

Továbbiakban a képviselőtestület úgy döntött, hogy a válasz-
tási eljárásról szóló törvény alapján a Helyi Választási Bizottság 
tagjának választja 
• Veres Mihály  

2769 Tápiószőlős, Kláratelep 7. szám alatti, 
• Ujszászi Csabáné / Juhász Katalin  

2769 Tápiószőlős, Arany János utca 26. szám alatti, 
• Kiss Ferencné / Erdélyi Zsuzsanna  

2769 Tápiószőlős, Arany János utca 2/7. szám alatti lakoso-
kat. 

Póttagnak választja
• Kazinczi Ferenc Jánosné / Üllei-Kovács Márta 2769 Tápió-

szőlős, Arany János utca 8. szám alatti,
• Szabó Erzsébet  

2769 Tápiószőlős, Bata út 7. szám alatti lakosokat.
A 2019. augusztus 10-i rendes nyilvános ülésen a Képvise-

lő-testület úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be „Önkormány-
zati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésé-
nek támogatása Pest megyében” című kiírásra.

Szőke Violetta jegyző

Tiszta vizet a pohárba
Tisztelt Olvasók!

Régen gondolkodom már azon, hogy a személyemet ért vá-
daskodások miatt őszintén megosztom Önökkel a fóliás term-
esztés pénzügyi részét.

Polgármester úr és a Képviselő-testület kérésére 2016-ban 
kezdtem el irányítani a START munkaprogram keretein belül 
a fóliatelepen dolgozókat. Akkor még Asztalos István is ott volt, 
besegített.

Az értékesítést 2016-tól egy Kft-n keresztül végeztük. Az árut 
megszedtük, osztályoztuk, majd a kollégákkal együtt leszámol-
tuk. Telefonon minden alkalommal lediktáltuk a szállítónak, 
hogy miből pontosan mennyi ládával lett, majd ezt egy szállí-
tólevélen is dokumentáltuk a számára, melyet a másnapi szállí-
táskor a sofőrnek átnyújtottunk .A szállítás után egy logisztikai 
központban lerakták az árut, megnézték, hogy megfelelően lett 
–e osztályozva, a tételek valóban megegyeznek –e a diktáltakkal? 

Amikor ez megtörtént, akkor jött az értékesítés, amit a Kft. meg-
tett. Az árut minden alkalommal a szállítólevélen is feltüntet-
ve bizományos értékesítésre adtuk át a Kft-nek, ami azt jelenti, 
hogy az értékesítés után, nagyon korrekt módon (pl. volt olyan, 
hogy a mi mérésünk és az ő mérésük között + 4 kg. eltérés volt)  
egy sms-ben értesített, melyik osztályú tételnek mi az ára. Ezt 
az sms-t továbbítottam a Polgármesteri Hivatal pénzügyes kol-
légája számára, Ő kiszámlázta a tételeket a Kft. számára, a Kft. 
pedig leutalta a Hivatal számlájára az áru értékét. Összegezve 
minden rosszindulatú pletykát: nem én foglalkoztam a fóliás 
termesztés bevételeivel. Nem volt közöm a pénzügyi részéhez! 
Az pedig, hogy abból a 40 éves lepukkadt telepből évi 70 millió 
Ft bevétel keletkezett egyenesen hazugság. Tessék kiszámolni, 
hogy az a pénzmennyiség  éves szinten egy 600 m2-es fóliát te-
kintve 8.4 millió Ft bevételt kellene jelentsen. Ha ez így lenne, 
akkor Tápiószőlősön 1 m2-nyi területen sem nőne gaz, minden 
porta minden talpalatnyi területén fóliasátrak épülnének.
Tisztelettel:  Balogné Oláh Johanna

bogácsi üdülőt tu-
lajdonrészünknek 
megfelelően. 

Látható, hogy 
sok területen tud-
tunk kedvező vál-
toztatást eszközöl-
ni, sok projektet 
befejezni, de a le-
írtakból is kitűnik, 
hogy vannak még 
lezáratlan feladataink. Számomra nagy 
megtiszteltetés volt, hogy 5 évig pol-
gármesterként falunkat szolgálhattam 
és együtt dolgozhattunk képviselőtár-

saimmal Tápiósző-
lős boldogulásáért. 
Nagyra értékelem 
a közös összefogá-
sunk minden pozi-
tívumát, a lakosság 
bíztatását, és nem 
utolsósorban csa-
ládom támogatá-
sát, ami erőt adott 
a hétköznapokban. 

Eredményeink méltán igazolják, 
hogy megéri tisztességesen, becsülettel 
közösen dolgoznunk Tápiószőlősért. 

Tisztelettel köszönöm figyelmüket, 

megértésüket, az öt év alatt nyújtott 
megtisztelő támogatásukat!

Dr. Szoboszlay Árpád
polgármester
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Tisztelt Lakosság!
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: Ve.) 77. 

§ (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Tápiószőlős község szavazóköreinek számát, sorszámát és területi 
felosztását felülvizsgáltam és a 3/2019. (III.28) számú Helyi Választási Iroda vezetői határozatot meghoztam.

A felülvizsgálat eredményeként a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyisé-
gek címét Tápiószőlős településen 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)
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Tápiószőlős Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160.§. 
(1) és (2) bekezdése alapján, sorsolást követően, megállapította az EGYÉNI LISTÁS JELÖLTEK szavazólapra 

kerülésének sorrendjét az alábbiak szerint:
1. Nyíri Mihály Zoltán

2. Fekete Tamás

3. Czeróczki Pál

4. Pintér Gyula

5. Hungler Sándor Lajosné

6. Borsos Lajos

7. Nyíri Tibor

8. Halupka István

9. Kósa Zoltán

10. Pál Miklós Attila

11. Hubai Jenő

12. Tomanovics László

13. Eszenyi Sándor

14. Laklóth Aladár

15. Józsa László

16. Papp Gábor

17. Székely Sándor

18. Papp Imréné

19. Pintér János

20. Szűcs József

21. Nemes Adrienn

22. Macsik János

23. Péter Sándor

24. Balogné Oláh Johanna

25. Komjáti Ferenc Dávid

26. Keresztúri Hajnalka

27. Remzső István

28. Farkas Sándorné

29. Dr. Szoboszlay Árpád

30. Molnár Istvánné

31. Németh Árpád

32. Gál Viktor József

33. Kiss Béláné

34. Tóth Péter

35. Hegedűs Tamás

Tápiószőlős Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160.§. 
(1) és (2) bekezdése alapján, sorsolást követően, megállapította a POLGÁRMESTER JELÖLTEK szavazólapra 

kerülésének sorrendjét az alábbiak szerint:

1. Balogné Oláh Johanna

2. Remzső István

3. Veres József László

4. Komjáti Ferenc Dávid

5. Keresztúri Hajnalka

6. Tóth Péter

7. Dr. Szoboszlay Árpád 

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 szava-
zóköri bontás alapján kerülnek lebonyolításra!

Szőke Violetta
Helyi Választási Iroda Vezető
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Szenzációs táborokat tudhat maga mögött a sportegyesület
A nyár folyamán sem unatkoztak a TKSE dolgozói, 

edzői, ugyanis két napközis focitábort is levezettek a 
nyáron falunkban. A már-már hagyománnyá váló prog-
ramnak ezúttal 10.000 forintos jelentkezési feltétele volt, 
hiszen igyekeztek a szervezők olyan programokat össze-
rakni, melyben mindenki örömét leli. Az első táborunk, 
mely rögtön az iskola végeztével elindult 39 fővel zajlott, 
ami igencsak szép, továbbá örömteli a tény, hogy évről évre 
egyre többen szeretnének résztvenni a táborban. A máso-
dik tábor „csak” 28 fővel zajlott, de kiemelendő itt, hogy 
8 leányzó is kedvet kapott az egyhetes játékos táborhoz. 
Említésreméltó, hogy Ceglédről, Tápiószeléről, Újszilvás-
ról, Tápiószecsőről és Gödöllről is érkezett gyermek.

A gyerekek megismerkedhettek az Exerlights nevű 
sportágspecifikus eszközzel, mely remekül szolgálja a 
kognitív képességeket. Ezenkívül a Samicap is egy fut-
balleszköz, mellyel javarészt a német élvonalban szereplő 
csapatok használnak nagy számban. Az eszköz különböző 
irányban képes visszaadni a labdát és nagyon segíti a lab-
dával való ügyességet. 

A tábor szervezői a szabadidős programokra is odafi-
gyeltek, hiszen a kézműves foglalkozástól kezdve, a focis 
képkvízeken át, egészen a rajzolásig, festésig szinte bármi-
vel tölthették az időt a gyerkőcök.

A két tábor során szerettek volna betekinteni a profi 
világba, így az edzők közreműködésével a Vasas frissen 
felújított és átadott, valamint a székesfehérvári MOL Fe-
hérvár FC stadionjában is eljutottak a fiatalok. Mindkét 
stadiont körbejárták: az öltözőkbe, VIP részlegbe, a sajtó 
számára fenntartott helyiségbe, a lelátóra egyaránt mehet-
tek a résztvevők. Utóbbi stadionjában a klub múzeumja 
is kinyitott számunkra, ahogy a Vidi shop is, így apróbb 
ajándékokkal térhettek haza a lurkók. 

Külön élmény volt, amikor a ceglédi Livingsporthoz 
mentek a gyerekek tollasozni. Egy rendkívül modern csar-
nokban, játékoktól kezdve az ütőfogásig mindent megmu-
tattak a helyiek. Egy új, minden izmot megmozgató sport-
ágat is megismerhettek a táborozók. 

Mind a két tábor záró napján a szomszédos Tápió-
szentmártonba tervezte a klub a programot, mégpedig 
a strandra. A kifáradásig ment a locsolkodás, a pancso-
lás. A táborok lezárása a szokásos körítés szerint zajlott, 
minden résztvevő emléklappal gazdagodott. Ezenfelül 
különféle ajándékokkal gazdagodtak az ügyességi ver-
senyben jól teljesítő gyermekek. A második turnus részt-
vevői egy kis egészségügyi csomagot is kaptak, hiszen a 
strandon találkozott a csoport Földes Istvánnal, aki a Kár-
pát-medencében Élő Magyarokért Közhasznú Alapítvány 
igazgató elnökével, aki 400 kis tasakot adományozott. A 
Tápiószentmárton Díszpolgára címmel rendelkező úri-
embernek ezúttal is köszönjük, hogy segítette az egyesüle-
tet. Mivel jelenleg nincs 400 játékosa a klubnak, így közös 
döntés után a helyi Református Iskola számára felajánlott 
300 egészségügyi dobozt. 

A zárás után egyébként nagyon hangulatos, szülő-gye-
rek focin búcsúztak el egymástól a gyerekek, akik diadal-
maskodtak a rutin ellen. Remélhetőleg a történet nem ér 
véget, olyannyira, hogy a focitábor mellé jövőre a sporttá-
bor ötlete is felvetődött a szervezők között. 
Mivel a tábor nem jöhetett volna létre, néhány önként, 
és segítő nélkül, úgy ezúton a teljesség igénye nélkül fel-
sorolnánk azokat, akik valamilyen módon segítettek.

• Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola 
és Óvoda

• Központi Konyha, és dolgozói
• Tápiószőlős Önkormányzata
• CSID Kft.
• Kárpát-medencében Élő Magyarokért Közhasznú 

Alapítvány
Továbbá az önzetlen segítőktől kapott felajánlásokat – 
üdítőt, fagyit -, valamint munkájukat 

Kisné Kántor Ildikó, Minik Viviana, Patkós Mónika, 
Kovács Hajnalka, Németh István, Minik Gábor,Nyíri Mi-
hály.
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Nemzetközi Tánctalálkozó és Szent István király ünnepe
Minden év-

ben augusztus 19-
én rendezi meg a 
HALESZ Tánc Egye-
sület a Nemzetközi 
Tánctalálkozót, kül-
földi tánccsoportok 
fellépésével, akik 
Szent István napok 
alkalmából látogat-
nak Magyarországra. 2019-ben a 10. ilyen rendezvényen 
nyolc tánccsoport repertoárjából kaphattak ízelítőt az ér-
deklődők és nyerhettek betekintést más kultúrák táncmű-
vészetébe itthon, Tápiószőlősön. Az idei tánctalálkozó 
nemcsak azért volt különleges, mert 250 fő táncos érke-
zett falunkba Indonéziából, Olaszországból, Bulgáriából, 
Horvátországból, Szlovákiából, Lettországból, Lengyelor-
szágból, Erdélyből, egyenesen Búzásbesenyőből, a testvér-
településünkből, hanem, mert a HATE először debütált a 
szőlősi népviseletben, illetve az elmúlt években betanult 
koreográfiák egyvelegével készült. Így sikerült egy igazán 
színvonalas születésnapi rendezvénnyel megünnepelni az 
elmúlt éveket.

Már hagyománnyá vált, hogy a községi önkormányzat 
az egyesületet kéri fel az államalapítási ünnepség lebo-
nyolítására. Így az augusztus 20-ai ünnepség a szokásos 
módon zajlott kenyérszenteléssel, rövid ünnepi műsorral 
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Támogatóink voltak:
• Abonyi Lovas Klub
• Balog József és családja
• Barátság Nyugdíjas Klub
• Bezzeg Mihály és családja
• Bitskey Gáspár Tüzércsapat
• CSID 2000 Kft.
• Dobos József és családja
• Gonda Tibor és családja
• Hegedűs Sándor és családja
• Kalacsi Péter és családja

• Keresztúri Hajnalka
• Kézér László és családja
• Kiss Béláné
• Macsik János és családja
• Papp Gábor
• Pintér János és családja
• Tápiószőlős Központi Konyhája
• Tápiószőlős Község Önkormányzata
• Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület
• Visnyei János és családja

Segítségüket ezúton is nagyon köszöni a
Halesz Tánc Egyesület

a Szent István szobornál, majd koszorúzással. Első kirá-
lyunk szobrához évek óta a vendég tánccsoportok is elhe-
lyezik tiszteletük jeléül koszorúikat. Az ünnepség zárása-
ként következett a zenés táncos felvonulás a táncosokkal, 
a vendégekkel, a megszentelt kenyérrel a tápiógyörgyei 
fúvósok felvezetésével a Faluházig. Ezúttal rendhagyó 
módon, a csatornázási munkák miatt, nem a Kossuth La-
jos úton, hanem a Deák Ferenc úton vonult a tömeg. A 
Faluházhoz visszaérve az udvaron a falu 70. születésnapja 
alkalmából, a civilszervezetek által állított kopjafán is el-
helyezte az önkormányzat és a 3 civilszervezet (Barátság 
Nyugdíjas Klub, HALESZ Tánc Egyesület, Nyitott Tenyér 
Egyesület) képviselője a tisztelet és emlékezés koszorúit. 

Egy szusszanásnyi idő után pedig, a fergeteges táncos pro-
dukcióké lett a főszerep  a Faluház színpadán. Ezt követte 
a vacsora, melyet ágyúszóval a Bitskey Gáspár Hagyo-
mányőrző Tüzércsapat nyitott meg. Néhány éve már ők is 
állandó résztvevői rendezvényünknek és megjelenésükkel 
emelik az est színvonalát. A vacsora után kezdetét vette a 
táncmulatság, melyen nem csak a táncosok, szőlősiek, er-
délyi testvértelepülésünkről érkezett vendégeink, de más 
településről ellátogatók is jól érezték magukat, hiszen erre 
a legékesebb bizonyíték, hogy hajnalban ért véget a mula-
tozás. 

Hegedűs-Némedi Judit
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Fogathajtó verseny
2019. augusztus 23-24-én, immár 3. alkalommal ren-

dezték meg a Tápiószőlősi Fogathajtó versenyt a Sportte-
lep területén, melynek főszervezője Kalacsi Péter volt.

A pénteki napon 44 fogat állt rajthoz kombinált akadály 
és akadályhajtás versenyszámokban, D-kategória egyes, 
kettes, póni-kettes, C-kategória egyes, kettes és póni-ket-
tes fogatokkal. 

Szombaton a fogatok száma 75-re emelkedett, akadály-
hajtás versenyszámban az előző napi kategóriákban, így 
délután 18:00 órára ért véget a verseny. Az izgalmas és szo-
ros versenyszámok a hajtók és a közönség örömére folya-
matos hajtások mellett ebédszünet nélkül zajlottak. Persze 
ez nem azt jelenti, hogy ebéd nélkül maradtak a hajtók. 
A szervezők gondoskodtak róla, hogy a főzősátorban leg-
alább olyan pontosan és gyorsan történjen a kiszolgálás, 
mint a pályán egy-egy hajtás. Külön köszönet ezért a ki-
szolgáló személyzetnek, akik az elmúlt évekhez hasonlóan 
most is kitettek magukért. Természetesen nem csak a fo-
gatokkal érkezőket, hanem minden kilátogatót vendégül 
láttak idén is.

Sok hajtó tisztelte meg az ünnepélyes eredményhir-
detést jelenlétével, mely az utóbbi időben egyre ritkább, 
hiszen a sötétedésbe hajló versenyek után a messziről ér-
kezettek igyekeznek minél előbb biztonságban hazaérni. 
Tápiószőlősön sokan kivételt tettek, így többen lehettek 
szemtanúi a megható pillanatokban bővelkedő eredmény-
hirdetésnek. A lovas közösség köszöntötte a társaság egyik 
oszlopos tagját, Boros Dánielt, aki a napokban ünnepelte 
80. születésnapját és még mindig a bakon ülve verseny-
ről-versenyre jár és ebben a nagyszerű közösségben érzi 
igazán elemében magát. 

A nagyszerű nap zárásaként minden pályán lévő fogat a 
tiszteletkör után vágtában hagyta el a tápiószőlősi verseny-
pályát, ezzel is kivívva a közönség tetszését, akik hangos 
tapssal köszönték meg az egész hétvégi remek versenyzést.

Szombaton a meghirdetett Falu tortája versenyt Strau-
binger Enikő nyerte Pezsgős mámor fantázianévre keresz-
telt tortájával. Övé a megtisztelő, de cseppet sem könnyű 
feladat, hogy a falunapra 400 adagban elkészítse a díjnyer-
tes tortát.

Eredmények:
Kettesfogat Can-D Akadályhajtás

I. Némedi György
II.  Deli Alex
III.  Darázs István

Egyesfogat Can-C Akadályhajtás
I. Sike Ferenc
II. Szabó Bence János
III. Nagy Péter

Póni kettesfogat Can-C Akadályhajtás
I. Rédei Ádám Imre
II. Kosztolányi Zoltán
III. Kis Márk

Kettesfogat Can-C Akadályhajtás
I. Deli Alex
II.  Velkei József
III.  Bozsik István

Kettesfogat Can-D Akadályhajtás
I. Csintalan Imre
II.  Hevér Máté
III.  Darázs Attila

Egyesfogat Can-D Akadályhajtás
I. Heka Attila
II.  Pető István
III.  Illyés János

Póni kettesfogat Can-D Akadályhajtás
I. Polgár Anna
II. Túróczi Regina2
III.  Túróczi Regina
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A 2019. évi Tápiószőlősi Fogathajtó verseny támogatóinak névsora
• Tápiószőlős Község 

Önkormányzata
• Dobos József és családja
• Veres László és családja
• Szűcs József
• Nagy Lászlóné
• Soós Mihály és családja
• Kuli Mihály és családja
• Dr. Szoboszlay Árpád és 

családja
• Balogné Oláh Johanna és 

családja
• Bezzeg Mihály és 

családja
• Siska Zoltán és családja
• Bezzeg József és családja
• Vonnák László és 

családja
• Halesz Tánc Egyesület
• Barátság Nyugdíjas Klub
• Lakos László és családja
• Kalacsi Miklós és 

családja
• Némedi Gábor

• Krupa Sándorné
• Pintér Gyula és családja
• Lajtai Sándorné
• Keresztúri Hajnalka
• Pintér János és családja
• id. Domonocs Sándor és 

családja
• Boros Pál
• Macsik János és családja
• Straubinger Ferenc és 

családja
• Földvári Ferencné
• Szabó Jánosné
• Ládi József
• Simon Gábor és családja
• Simon Zsuzsanna és 

családja
• Kézér László és családja
• Hegedűs Sándor és 

családja
• Némedi Nándor és 

családja
• Visnyei János és családja
• Teréz Malom Kft

• Kiss Pál és családja
• ifj. Hegedűs Sándor és 

családja
• Hevér Róbert
• Rédei István
• Némedi Endre és 

családja
• Tóth József és családja
• Tápiószőlősi Polgárőr 

Egyesület
• Tápiószőlősi Központi 

Konyha
• Ferzol Kft.
• Sziszi Virág Ajándék
• Jandácsik István és az 

Abonyi Lovas Klub
• Bedő Mihály és családja
• Szabó Ferenc és családja
• Kosztolányi Zoltán
• Kovács Hajnalka
• Domonics Imre
• Komjáti János
• Hegedűs Tamás
• Nagy Ádám

• Molnár András
• Vonnák Máté
• Straubinger Enikő
• Straubinger Alinka
• Kosaras Karina
• Molnár Csenge
• Visnyei Gábor
• Bata Károlyné
• Kosztolányi Csenge
• Karminás Réka
• Túróczi Ferenc
• Tápió Nyomda
• Csizmadia Viktor
• Bezzeg Andrásné
• Illyés Martin
• Kalacsi Miklós
• Kalacsi Team
• Bata Pál és családja
• Nemes Sándor
• Nyíri Mihály és családja
• Tápiószőlős Község 

Sportegyesülete
• Kalacsi László és családja
• Privát ABC

Köszönjük, hogy hozzájárultak rendezvényünk megvalósulásához!

A gyerekek egész nap ingyenesen használhatták az ug-
rálóvárat, ahogyan az már lenni szokott, illetve ingyenes 
arcfestés és csillámtetoválás is a gyerekek szórakoztatását 
szolgálta, de a hagyományos malac és kakasfogóverseny 
népszerűsége semmivel nem vetekedhetett. A gyerekek 
nagy örömüket lelték a fogócskában és büszkén vitték haza 
a megszerzett jutalmakat. Mind két állat kitűnő egészségi 
állapotban, ideális körülményeket biztosító családokhoz 
került.

Hegedűs-Némedi Judit
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„Türelem, törődés, odafordulás és sok-sok szeretet!” 
 – néhány gondolat az óvodai beszoktatásról

Az óvodáskor beköszönte minden családban az első 
olyan élethelyzet, amikor a gyermek a meleg családi fé-
szekből az intézményi nevelésbe, óvodába lép át. Kisgyer-
mekek óvodába való beszokását, beilleszkedését segíti elő 
szeptember elején az „Óvoda csalogató” elnevezésű nyílt 
napunk. Ekkor az új óvodások és szüleik találkoznak az 
óvó nénikkel, dadus nénikkel, megismerkednek az óvo-
dai neveléssel, szokásokkal, az óvoda épületével, udva-
rával. Ez az együttműködés első lépcsője, az itt kialakult 
kölcsönös bizalom a gyermekek befogadásának alapja, 
hiszen a szülőben gyakran több feszültség, félelem van, 
mint a gyermekében. Ezzel a nappal kezdődik az óvodai 
beszoktatás. Óvodánkban a beszoktatás fokozatos és fo-
lyamatos. Először rövid időt töltenek az óvodában, majd 
egyre többet a beszoktatási időszak végén akár már egész 
napot a szüleik nélkül töltenek a gyerekek az óvodában. 
Az elnyújtott befogadási időszaknak nem minden szülő 
örül, de amikor látják, hogy ez nem a pedagógusok ké-
nyelmét, hanem gyermekük érdekét szolgálja, már támo-
gatják ezt a megoldást, hiszen a leendő óvodások számá-
ra nagy kihívás az óvodai élet ritmusának megismerése. 
Nem könnyű az új szokások, a napirend, az új szabályok 
megtanulása. A másik kihívás saját helyük megtalálása 
az új környezetben. Ehhez az óvoda a legfontosabbat, a 
szeretetteljes, derűs, biztonságot nyújtó légkört adja. Le-
hetőséget, elegendő időt annak a helynek és azoknak a 
személyeknek a megismerésére ahol, és akikkel sok időt 
tölt majd el a gyermek. Ez egyben számára jelenti annak 
lassú felismerését is, hogy az óvodai közösségen belül ő az 
egyik csoport tagja, saját társakkal, óvó- és dadus nénik-
kel. Fontos, hogy ez a szülőről való leválás fokozatosan 
történjen, időt hagyva arra, hogy a biztonságot adó kap-
csolat kialakuljon a gyermek és az óvónő között. Hogy ez 
a fokozatos beszoktatás mennyi ideig tart, több dologtól 
függhet. Akinek például van nagyobb testvére, akit ko-
rábban kisebb testvére nap, mint nap elkísért óvodába, 
mire a beszoktatásra kerül a sor, már jól ismeri az óvodát, 
s esetleg az óvónőket is. Ő hamarabb otthon érzi magát. 
Egy félénk, visszahúzódó gyereknek több időre van szük-
sége, hogy meleg kapcsolatot alakítson ki az óvónővel. De 
ez a türelem, a beszoktatásra szánt idő megtérül, hiszen, 
ha ebbe az első kortárs csoportba való beilleszkedés ki-
sebb zökkenőkkel sikerül, akkor az óvodában töltött há-
rom-négy év a gyerek és a szülő életének is az egyik leg-
szebb korszaka lehet. 

Egy-két jó tanácsot szeretnék adni a szülőknek 
a beszoktatás időszakára:

• Készüljünk fel az óvodára! Beszélgessünk róla, játsz-
szuk el a babákkal, plüssállatokkal az óvodai élet egy-
egy jelenetét, olvassunk az óvodáról szóló meséket, 
sétáljunk az óvoda felé.

• Érdemes az óvoda megkezdése előtti időszakban 
többször másra bízni gyermekünket, hogy megta-
nulja, ha az édesanyja távol is van, nemsokára vi-
szont fogja őt látni.

• Járjunk a játszótérre, ahol a közös homokozás, csúsz-
dázás közben a kis ovisok megismerkedhetnek egy 
– két leendő óvodás társukkal is.

• Fokozatosan alakítsunk ki egy, az óvodáéhoz hason-
ló napirendet. Ehhez a leendő óvodától kérhetünk 
segítséget.

• A beszoktatás ideje alatt a szülők legyenek elérhető-
ek. 

• Amikor a kicsit otthagyjuk reggelente, sose csapjuk 
be, búcsúzzunk el tőle, pontosan mondjuk el, mikor 
jövünk érte. (Ebéd után vagy az óvodai alvás után)

• Ha már elbúcsúztunk tőle határozottan induljunk a 
dolgunkra.

• Bízzunk az óvónőkben, az óvodában! Ha viselkedé-
sünk azt sugallja gyermekünknek, hogy biztonságos 
és jó helyen van, hamar új élményekkel lesz elfog-
lalva, ha bizonytalanságot mutatunk, a gyermekek 
ezt érzékelik és nehezebben szoknak be.

• Tekintsük partnernek az óvónőt, osszuk meg vele 
bátran gondolatainkat, ezzel sokat segíthetünk, hogy 
gyermekünket megismerje. Kérjünk nevelési taná-
csokat, ha tanácstalannak érezzük magunkat.

• Kezdetben a legtöbb gyermek tiltakozik a változások 
ellen. Gyakran előfordul, hogy nyíltan ellenkeznek, 
sírnak, toporzékolnak. Ez így természetes, legyünk 
velük türelmesek ebben a számukra nagyon nehéz 
időszakban.

• A beszoktatást segíti, ha a gyermek magával viheti 
kedvenc játékát.



14 TÁPIÓSZŐLŐSI HÍRADÓ 2019. szeptember

Tisztelt Olvasók!
Néhány hete egy kedves levelet kaptunk, megkeresést, hogy egy csodálatos Ember csodálatos versét közzétennénk-e 

az újságban? Igaz, az iskola már elkezdődött, de a levelet és a verset változtatás nélkül közzétesszük, ezzel is ápolva Ti-
bike emlékét. Íme a levél:
„Tisztelt Tápiószőlősiek, tisztelt Olvasók!

Remélem, nem késtem le az iskola kezdését. Drága Fiam emlékei között rátaláltam erre a versre. Mint előző írása-
imban is említettem, verseket is írt. Verseinek egy részét be is kötötték. Hozzá méltóan, elsősorban a „mindenéről” a 
természetről írt, de nem feledkezett meg Édesanyjáról sem. Tudom, sokan emlékezünk, emlékeztek még Rá. Így arra 
gondoltam, hogy közzéteszem, soha nem feledte iskoláját.”

Szőlősi növendékek

Telnek-múlnak az évek
S minden ősszel jönnek az új , szőlősi növendékek.

Kinyitja kapuit előttetek a tudás otthona
S megtelik élettel a szőlősi iskola

Friss élmény ez kicsiknek, s nagyoknak
Kik most jöttek, s kik majd elballagnak

A nagyok év végén szép emlékekkel távoznak
Míg a kicsik mind boldogan várakoznak.

Kicsiknek üzenik a nagyok
Tanuljatok, mosolyogjatok, érezzétek jól magatok!

Barátok lesznek itt nektek tanárok, s diákok
S sok szép, vidám pillanat vár rátok.

Esztendőkig ez lesz a második otthonotok
S becsöngetés után 45 percet okosodtok

Délutánonként pihenésképpen a Könyvtárban olvashattok

Kirándulások közben vígan énekelhettek
Miközben tanáritokkal sok érdekességre lelhettek

S lesz , hogy nektek kell majd hirdessétek
E sorokat régi, s szép emlékek hada ihlette.

Telnek-múlnak az évek
S egyre csak nőnek a szőlősi növendékek
S lelkük mélyén kapják ezt az üzenetet

Hiányozni fog az a 8 év nektek!

A nagyok , kik lassan elballagnak
Szomorúan búcsúzkodnak

Lelkük mélyén inkább maradnának
Ám tudják, utat kaptak a Nagyvilágba.

(2013. július)
Tátrai Tibor Ádám

Tisztelettel: Tátrai Tiborné

Lehetséges gondok a beszoktatás után:
Előfordulhat, hogy a kicsiknél problémákat tapasztal-

hatunk az óvodakezdés idején, -az addig szobatiszta gyer-
mek éjszakánként újra bepisil, sírós, nyugtalan lesz. Az 
általában fegyelmezett, látszólag könnyen alkalmazkodó 
gyerekek egy részénél néhány nap vagy hét elteltével várat-
lanul jelenhetnek meg, ilyen problémák pl. az esetenkén-
ti agresszivitás, dadogás, a körömrágás, a reggelenkénti 
hasfájás, esetenként az evés megtagadása. Az ilyen esetek 
meglehetősen ritkák, és kialakulásukban az óvodakezdés 
tényén kívül még számos ok is közre játszhat, amelyeket 
mindenképpen fel kell tárni ahhoz, hogy megoldhatóak 
legyenek.

Előfordulhat, hogy a gyermeknek néhány hét elteltével 
már nincs kedve óvodába menni. Az újdonság varázsa el-
tűnik. Megnehezíthetjük a helyzetet, ha engedünk kérésé-
nek, és otthon maradunk vele. Mert ha rendszeresen jár az 
óvodába, könnyebben megszokja, ám ha sokat hiányzik, 
kevesebb barátja lesz, kimarad a csoporttásaival átélt kö-

zös élményekből, és nehezen illeszkedik majd be.
Érdeklődjünk a gyermekünk felől rendszeresen az óvó 

néninél. Így könnyebben kísérhetjük figyelemmel gyer-
mekünk óvodai életét, és ezáltal gyermekünk is látja, meg-
bízunk a vele foglalkozó felnőttekben. Ha bármilyen szo-
katlan dolgot észlelnénk, kérdezzünk bátran a nevelőktől. 

A beszoktatás akkor ér véget, amikor a gyermeknek ki-
alakul az a képessége, hogy aktív részvétellel élje az óvoda 
mindennapi életét.

Végül a türelem, törődés odafordulás és a sok-sok sze-
retet meghozza gyümölcsét.

Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak a ked-
ves szülőknek a segítséget, akik részt vettek óvodánk nyári 
nagytakarításában: Gyurinkáné Bozóki Erzsébetnek, Dö-
mőkné Vághy Katalinnak, Kis Renátának, Kornyikné Ba-
kos Dalmának, Perjésiné Nagy Ildikónak.

Tóthné Erős Zinaida
tagintézmény-vezető
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VIKING SE nyílt nap
A Viking SE nyílt napot hirdet október 6-ra. Ekkor kerül 

megrendezésre a házi fekvenyomó versenyünk. Betekintést 
nyerhetnek az érdeklők az egyéni és csapatsportba. Az egye-
sületben elsajátíthatják a helyes életmódot, az egészséges táp-
lálkozást, a rendszeres mozgást, barátságok és sporteredmé-
nyek születnek. Legfiatalabb tagunk 9 éves a legidősebb 69. 
Fogyás, izomzaterősítés, alakformálás, egészségmegőrzés, 
valamint az állóképesség javítása is lehet a cél, ez egyénen-
ként változó. Az egyesületet 2019 január óta vezetem. Tag-
jaink hétköznapi emberek, akik iskola, munka, háztartás, 
gyerek mellett időt szakítanak az egészségük megőrzésére, 
javítására. Járjuk az országot különböző erőnléti versenye-
ken, ahol nagyon szép eredményeket érünk el. Sok-sok érem 
és oklevél díszíti a termünk falát. Várjuk a sportolni vágyó 
érdeklődőket szeptember 21-én a sportpályán az első tápió-
szőlősi futóversenyen: I. Futóhomok FUTÁS

Nemes Adrienn

Anyakönyvi hírek

• Bukta Csanád Fidél 2019.07.01.
• Varga Ádám 2019.07.12.
• Cidor Alex 2019.07.19.
• Vida-Bíró Bertalan 2019.07.28.
• Szabó Botond 2019.08.11.
• Ferenczi Jázmin Natália 2019.08.13.
• Gyikó Tamás 2019.09.05.
• Ujszászi Csanád Csaba 2019.09.09.

GRATULÁLUNK,  
JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

ÚJSZÜLÖTTEK

ELHUNYTAK

• Szabó Antal 1941-2019
• Daróczi Balázs 1939-2019
• Leinwander Józsefné (Kovács Ilona) 1930-2019
• Domonics Mihályné (Bakó Julianna) 1938-2019
• Ságodi Andrásné (Debreczeni Éva Mária) 1935-2019

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA
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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.  
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