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Üdvözlöm a tisztelt Olvasót!
Lassan megszűnnek a korona vírus 

okozta bonyodalmak, és az életünk visz-
szatér a régi kerékvágásba. Nincs kijá-
rási tilalom, nincs távolságtartás, nincs 
maszkviselési kötelezettség közterületen. 
Az élet megy tovább és mivel előre sze-
retnénk haladni, csinálni kell tovább a 
feladatainkat. A mögöttünk lévő időben 
sajnos sok minden kimaradt az életünk-
ből a járvány miatt. Mivel azonban újra 
indul a közösségi élet az oltásoknak kö-
szönhetően községünkben is újra indul-
nak a rendezvények. Az idei évben Fogat-
hajtó verseny és Falunap megrendezését 
tervezzük. A további rendezvényekről 
később értesítjük Önöket.

Pályázatainkat illetően befejeződik a 
Határ út és a Boróka út elkészítése. Az 
védőnői és fogorvosi szolgálat teljesen 
megújult kívül, belül. Az Idősek Gondo-
zási Központján a maradék palatető le 
lett cserélve. Új busz került beszerzésre 
a Tanyagondnoki szolgálat részére. Ha-
marosan kezdődik az Iskolától a busz-
fordulóig a kétoldali kerékpársáv építése. 
Még az ősszel elindul a bölcsőde építése 
és a járda-kerékpár út építése. Az Iskola 
úton a „politechnika „épületének felújí-
tására nyert pályázatból, indul az épület 
rendbe tétele. Hamarosan befejezzük az 

Iskola előtti járda kialakítását parkolóval, 
kapubővítéssel, és a bejárat szilárd burko-
lattal történő ellátásával. A vágóhíd teljes 
kapacitással teljesít, a fóliából folyamatos 
a karalábé, karfiol. kelkáposzta és a para-
dicsomszállítás. Zajlik az új, 2500 m2-es 
fóliablokk építése, a telep árammal, úttal 
való ellátása is. A Sportcsarnok befedése 
után a lelátók festése történik. Folytató-
dik az épület kompletté tétele. A Lovas 
klub jóvoltából új pálya kialakítására ke-
rül sor a Sportpályától nyugatra eső te-
rületen. Az ivóvíz rekonstrukció az idei 
évben kezdődik, várhatóan két évet vesz 
igénybe. Még az ősz beállta előtt az Árpád 
út-Deák Ferenc utca és az Arany János 
utca egy részének járdával való ellátása 
megvalósul. A csatornázás utóvédharcai 
zajlanak, még mindig akad, aki nem kö-
tött rá a hálózatra, márpedig már koráb-
ban megírtuk, hogy talajterhelési díjat fog 
fizetni az, akinek rá kellene kötnie és nem 
teszi. Folytatni szeretnénk útjaink szilárd 
burkolattal történő ellátását. A közfoglal-
koztatási program folytatódik, jelenleg a 
mezőgazdaságban (elsősorban a fóliánál) 
dolgoznak az emberek.

Az Iskola is tovább szépül, egyre mo-
dernebbek, szebbek és élhetőbbek a kö-

folytatás a 2. oldalon...
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rülmények az intézményben. A bölcsőde építés újabb 
lehetőséget ad konyhai pályázat abszolválására, valamint 
újabb családoknak segít a minél korábbi munkába állás-
ban. Hamarosan véget ér az iskolai év, ezért gyermeke-
ink többet lesznek kint a szabadban, az utakon. Minden-
kit arra kérek, hogy vezessenek óvatosan, vigyázzunk az 
úton közlekedőkre! Reméljük, hogy mind a kerékpársáv, 
mind a járda-kerékpár út elkészülte mérsékelni fogja eze-
ket a veszélyhelyzeteket. A korona vírus ellen már nagyon 
sokan beoltatták magukat és ennek, valamint a lakosság 
felelősségteljes viselkedésének köszönhetően a járvány 
megtorpant, de sajnos még nem tűnt el az életünkből! Az 
a kérésem, hogy aki még nem oltatta be magát, az jöjjön, 

jelentkezzen gyakorlatilag valamennyi típusú vakcina ren-
delkezésre áll. Mindenkinek az az érdeke, hogy az élet a 
normális kerékvágásban maradjon. A sportnál is folytató-
dik az élet, és ismételten megindulnak a nyári sporttábo-
rok. A konditerem újabb pályázaton lett eredményes, ami-
re büszkék vagyunk és kívánunk további sikereket és nagy 
kihasználtságot! Köszönöm valamennyi dolgozónknak 
áldozatos munkáját és természetesen azon lakosoknak is, 
akik aktívan részt vettek és vesznek a település életében.

Minden kedves olvasónak, jó nyaralást, pihenést kívánok!
Tisztelettel: 

dr. Szoboszlay Árpád
polgármester

Tisztelt Tápiószőlősi Lakosok!
A településen egyre több és veszélyesebb helyzeteket 

okoz a nem megfelelő ebtartás. 
Mind a gyerekekre, mind a felnőttekre akár gyalo-

gosan, akár kerékpárral történő közlekedés esetén ko-
moly veszélyt jelent a támadó vagy csak ugráló eb, ami 
riadalmat, félelmet kelt, nem beszélve a harapás vagy az 
ijedtségből eredő baleset miatt.

A bejelentések nyomán nagyon sok esetben írásos fel-
szólítást küldtem, vagy a kollégáim a helyszínen történő 
szóbeli tájékoztatással éltek, miszerint az eb tartásának 
vannak jogszabályi előírásai, bár véleményem szerint az 
ebtartónak, aki felelősséget érez az ebe iránt ez jogszabály 
nélkül is kellene, hogy természetes legyen.

Az alábbiakban a jogszabályok előírásának megfele-
lően kérem, hogy az ebek tartását biztosítsák, hogy in-
tézkedésre ne legyen szükség. Természetesen amennyi-
ben szükség lesz arra, hogy eljárjak, úgy kérem, hogy 
jelezzék felém.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazá-
sáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm.rendelet (10) bekezdése 
szerint a négy hónaposnál idősebb eb csak transzpond-
errel megjelölve tartható.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. tv. 43. § ( továbbiakban: Ávt) 
(1) bekezdése szerint, aki tevékenységével vagy mulasz-

tásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó 
jogszabály vagy hatósági határozat előírását meg-
sérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának 

súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak 
okozott sérelem jellegéhez, időtartamához igazodó 
mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni. 

 Az állatvédelmi bírság alapösszege - az (1b) bekezdés 
kivételével - tizenötezer forint.

(1b) Az állatvédelmi bírság alapösszege hetvenötezer fo-
rint, ha az állatvédelmi bírság kiszabására okot adó 
jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott állat.

(4) A bírság megfizetése nem mentesít más jogkövetkez-
mények alól.

45/B. § (1) bekezdése szerint, ha az állattartó az e tör-
vényben, illetve a külön jogszabályban foglalt rendel-
kezéseket nem vagy nem megfelelően teljesíti és ez által 
az állat vagy ember egészségét súlyosan veszélyezteti, az 
állatvédelmi hatóság az állat tulajdonosának költségére 
elrendelheti - a feltételek biztosításáig - az állat megfe-
lelő helyre való szállítását és a várható tartási költségek 
tulajdonos általi megelőlegezését.

Az Ávt. 4. §-ának (1) bekezdése alapján az állattartó 
köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, 
fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfelté-
telekről gondoskodni. 

Az Ávt. 5. § (1) bekezdése szerint az állattartó köteles 
gondoskodni az állat megfelelő és biztonságos elhelyezé-
séről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadá-
lyozásáról. 
Jó egészséget kívánva tisztelettel:

Gondi Etelka jegyző
s.k.

Tisztelt Tápiószőlősi Lakosok!
Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a par-

lagfű-mentesítési kötelezettségüknek szíveskedjenek 
eleget tenni, mert amennyiben ellenőrzésre kerül sor, 
úgy közérdekű védekezés rendelhető el, melynek költ-
ségeit az ingatlan tulajdonosoknak kell megtéríteni.

Az alábbiakban a jogszabályi kötelezettséget idézem, és 
tisztelettel kérem Önöket, hogy az egészségvédelem érde-
kében szíveskedjenek elvégezni a védekezést a saját földte-
rületeiken. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Élv.) 17. 

§ (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az in-
gatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani. A földtulajdo-
nosoknak ez a kötelezettsége már nemcsak július 1-től áll 
fenn, hanem az egész vegetációs időszak alatt. A jogsza-
bály-változtatást az indokolta, hogy a parlagfű nagyon 
jól alkalmazkodik hazánk időjárási viszonyaihoz, emiatt 
képes volt megfelelő időjárási körülmények között az ere-
detileg törvényben megjelölt határidő előtt is virágozni. 
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Helyszíni ellenőrzés
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 

2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Élv.) 17. § (4) be-
kezdése értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon 
a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályoz-
ni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani.

A helyszíni ellenőrzést külterületen a területileg illeté-
kes ingatlanügyi hatóság (megyei kormányhivatal föld-
hivatali osztálya), belterületen - önkormányzat jegyző-
je végzi.

A helyszíni ellenőrzésről a földhasználó előzetes érte-
sítése mellőzhető.

Amennyiben az ingatlanügyi hatóság a helyszíni elle-
nőrzés során az ingatlan parlagfűvel fertőzöttségét észleli, 
elektronikai eszközzel rögzíti a fertőzött terület főbb tö-
réspontjának koordinátáit és a parlagfű foltra vonatkozó 
további jellemzőket. A koordináták térképre vetítésével 
történik az ingatlan beazonosítása. Az ingatlanügyi ható-
ság a helyszíni ellenőrzés megállapításait jegyzőkönyvben 
rögzíti, amelyet a földhasználóra vonatkozó adatokkal 
együtt elektronikus úton továbbít a megyei kormányhi-
vatal növény- és talajvédelmi osztálya részére, amely jo-
gosult a hatósági eljárás lefolytatásra. Az ingatlanügyi ha-
tóság helikopterrel is végezhet helyszíni ellenőrzéseket. 
A légi felvételezés során lehetőség van elzárt területek 
feltérképezésére, nagy kiterjedésű foltok felderítésére és 
azok kiterjedésének pontosabb meghatározására.

Közérdekű védekezés külterületen
Amennyiben a földhasználó a parlagfű elleni védeke-

zési kötelezettségének nem tesz eleget, emiatt pedig az 
ingatlan legalább virágbimbós parlagfűvel fertőzött, az 
Éltv. 50. § (4) bekezdés alapján közérdekű védekezést kell 
elrendelni. A közérdekű védekezést külterületen a me-
gyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya 
rendeli el. A közérdekű védekezést elrendelő határozat 
hirdetmény útján, illetve a helyben szokásos módon is 
közölhető. Nem kerülhet sor a közérdekű védekezés el-
rendelésére abban az esetben, ha az ingatlanon a kultúr-
növény tőszáma meghaladja az agronómiailag indokolt 
tőszám 50%-át.

Ügyfél értesítése
A közérdekű védekezés elrendelésével egyidejűleg a 

megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztá-
lya értesíti az ügyfelet, hogy eljárás indult ellene parlagfű 
elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt, egyben 
tájékoztatja arról, hogy eljárás során észrevételt tehet.

A közérdekű védekezés végrehajtása
A közérdekű védekezést a kormányhivatal által meg-

bízott vállalkozók, gazdálkodó szervezetek végzik. A 
közérdekű védekezés végrehajtása során a vállalkozó az 
érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekménye-
ket elvégezheti. Amennyiben az ügyfél időközben eleget 
tesz a parlagfű-mentesítési kötelezettségének, ezt köte-
les bejelenteni a kormányhivatal számára, ennek elmu-
lasztása esetén vele szemben az okafogyottá vált kiszál-
lással felmerült költségek érvényesíthetők.

A növényvédelmi bírság kiszabása
A növényvédelmi bírság kiszabására a megyei kor-

mányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya jogosult.
Az Éltv. 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján a növényvé-

delmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a parlagfű 
elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A növény-
védelmi bírság mértékét az élelmiszerlánc felügyeletével 
összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértéké-
ről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendeletben foglal-
tak szerint a parlagfűvel fertőzött terület mérete és a par-
lagfűvel való felületi borítottság mértéke határozza meg. 
Amennyiben az adott földhasználó 3 éven belül ismétel-
ten elmulasztja a parlagfű elleni védekezési kötelezettsé-
gét, a vele szemben kiszabásra kerülő növényvédelmi bír-
ságot az irányadó bírságtétel másfélszeresére kell emelni. 
A földhasználó viseli a vele szemben folytatott hatósági 
eljárás során felmerült költségeket, így különösen:
• az ingatlanügyi hatóság helyszíni ellenőrzés lefolyatá-

sával összefüggő valamennyi költségét,
• a kormányhivatalnál a hatósági eljárás lefolytatásával 

kapcsolatban felmerült költségeket.

A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felme-
rült költség

A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült 
költségeket a földhasználónak kell megfizetnie. A kor-
mányhivatal végzésben a közérdekű védekezés költsége-
ként a következő tételek megfizetésére kötelezi a földhasz-
nálót: 
• o a felmerült vállalkozói díj (ha a vállalkozó a közér-

dekű védekezést végrehajtotta),
• o a vállalkozó okafogyottá vált kiszállásának költsége 

(ha az ügyfél elmulasztotta értesíteni a hatóságot, hogy 
maga elvégezte a védekezést és a vállalkozó kiment a 
helyszínre).

Jogorvoslat:
Az elmúlt években megszokott fellebbezési eljárás 

megszűnt. A megküldött határozat/végzés ellen kereset-
levéllel közigazgatási per indítható. A keresetlevelet az il-
letékes megyei kormányhivatalhoz a határozat közlésétől 
számított harminc napon belül lehet benyújtani.

Gondi Etelka  
jegyző
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FELHÍVÁS
Némedi András, a községünkben sem eléggé ismert ki-

váló költő és műfordító, Tápiószőlős (az egykori „Halesz”) 
szülötte tizenhárom évvel ezelőtt ment el közülünk. Gyer-
mek- és ifjúkorát, fiatal felnőtt, majd nyugdíjas éveit itt 
töltötte, a közbeeső időben is csak a megélhetés kénysze-
re miatt hagyta el faluját. Akik még személyesen ismer-
hették, becsülték kivételes műveltségéért, nyelvtudásáért 
(három idegen nyelven írt és beszélt kiválóan), tisztelték 
szerénységéért.

Versei - amelyek ha nem nagy számban is, de újságban, 
folyóiratban és antológiában egyaránt megjelentek, és 
amelyekről a XX. századi magyar költészet egyik legjelen-
tősebb alakja, Pilinszky János is elismerően nyilatkozott 
- érzékletesen és meggyőző művészi erővel idézik meg 
gyermekkorát, a paraszti világot, és vallanak az igazi társ-
ra találás élményéről, az Istenbe vetett mélységes hitéről.

Műfordítói munkássága is jelentős - közel húsz vallási 
témájú könyvet fordított le német, francia és angol nyelv-
ből magyarra.

Némedi András emlékét ápolja a halála után egy évvel 
indított és róla elnevezett versmondó verseny a helyi ál-
talános iskolában, amelyhez az évek során rajzverseny és 
rendhagyó irodalomóra is társult.

Szellemi örökségének, e lakóhelyünket gazdagító rit-
ka értéknek az eddigieknél szélesebb körben való megis-
mertetésére és még nagyobb megbecsülésére szeretnénk 
felhívni a figyelmet az alakját megelevenítő dombormű 
elhelyezésével a községi könyvtár falán, kezdeményezé-
sünkkel, hogy ezzel egyidőben a könyvtár vegye fel Néme-
di András nevét, valamint válogatott verseinek kiadásával, 
hiszen az eddig megjelent három kötet a kis példányszám 
miatt csak kevés érdeklődőhöz juthatott el.

Amint az a Tápiószőlősi Híradó 2018. júniusi számá-
ban olvasható, a kezdeményezést az Önkormányzat er-
kölcsileg támogatja, a domborműnek helyet biztosít, de 
elkészítéséhez anyagilag nem tud hozzájárulni, ezért az 
csak közadakozásból valósulhat meg.

A közelmúltban a dombormű felállítására sikerült egy 
szerény összegű pályázati támogatást elnyerni, de ez nem 
elegendő a teljes költség fedezésére.

Aki csatlakozni szeretne a fentebb említett célok meg-
valósításához, és lehetősége van kisebb vagy nagyobb 
összeget adományozni, szíveskedjen azt a Tápiószőlő-
sért Alapítvány számlaszámára (10103812-46060300-
01000008) átutalni, illetve befizetni. Kérjük, hogy a banki 
átutalás vagy a befizetési csekk Közlemény rovatában - az 
azonosítás végett - feltétlenül adják meg nevüket, lakcí-
müket (vagy a cég nevét és a telephely címét), és írják be 
a „dombormű és verseskötet” szavakat! (Az adókedvez-
mény igénybevételéhez az alapítvány igazolást ad.)

A verseskötet megjelenését előfizetőként is támogatni 
lehet 2000 forint befizetésével. Ebben az esetben az „előfi-
zetés” szót szíveskedjenek beírni a kért adatok mellé!

Az adományozók és az előfizetők nevét megjelentetjük 
a könyvben.

Bízunk benne, hogy felhívásunk nyitott szívekre talál, 
és összegyűlik az az összeg, amely lehetővé teszi, hogy a 
fenti célok megvalósulásával is méltóképpen ápoljuk Né-
medi András emlékét, és megőrizzük példamutató szelle-
mi örökségét a jövő nemzedékei számára.
Tápiószőlős, 2021. május 12.

A Némedi András-dombormű elhelyezésének, a 
községi könyvtár elnevezésének és a verseskötet 

megjelentetésének civil kezdeményezői

Tisztelt Lakosság!
A tűzgyújtási tilalom a helyi rendelet alapján, törvényesen a vészhelyzet végéig,  

vagy más rendelkezés meghozataláig az irányadó.

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 
tűzgyújtás helyi szabályairól ( részlet): 

Az égetés szabályai: 

3. §
(1) A kertben keletkezett hulladékot elsősorban újrahasznosítás útján kell kezelni. A kerti hulladék égeté-

sére csak akkor kerülhet sor, ha más újrahasznosítási lehetőség nem alkalmazható.

(2) Avar és kerti hulladék égetése vasárnap és az ünnepnapok kivételével a hét minden napján végez-
hető.
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Megőrzésre érdemes szellemi kincs
Némedi Andrásról

Élt egy fiatalember ebben a faluban, földművelő mun-
kát végezve, csendesen, szerényen... Így láthatták azok, 
akik a múlt század közepén itt éltek s ismerték őt. S ha-
sonlóképpen láthatták azok is, akik a nyolcvanas évek 
vége felé vagy a kilencvenes években faluszéli háza mellett 
elmentek: krumplit kapált, szőlőt művelt - két és fél évti-
zednyi távollét után a faluba visszatérve - nyugdíjasan is.

S hol volt, mit csinált a közbeeső időben.? A téeszesí-
tés, a hatvanas évek elején, az ő lába alól is kihúzta - szó 
szerint - a talajt, s Budapestre kellett mennie, hogy a föld 
helyett a flaszteren találjon magának megélhetést. (Felesé-
gével, Marikával mentek oda, s tértek vissza a nyolcvanas 
évek második felében.)

A fővárosban egy külkereskedelmi vállalatnál lett ide-
gen nyelvi levelező. Igen, ő, a „parasztgyerek”, akiről 
valószínűleg kevesen tudták a faluban, hogy kivételes 
fogékonyságának köszönhetően több nyelvet ismer kitű-
nően - noha az 1948-as „fordulatot” követően egyetemi 
tanulmányait abba kellett hagynia, mert szüleit kuláknak 
nyilvánították, s ezért a továbbiakban csak autodidakta 
módon képezhette magát.

Volt bár a munkája szellemi vagy kétkezi, élt bár a fő-
városban vagy a homokra épült „Haleszban” - ami látható 
volt, az életének csak egyik fele volt. A másik fele a környe-
zete számára láthatatlan maradt. Csak kevesen lehettek 
beavatva abba, hogy szabad idejében, mikor már a napi 
munka terheit letette, verseket írt, ifjú korától fogva. „Tit-
kos” második élete volt ez, mint nagy elődjének, Berzse-
nyinek. Akihez nem csak ebben hasonlít, hanem a mes-
terségbeli alázatban és műgondban is, amivel a költészetet 
művelte.

Élete vége felé megjelent két verseskötete - s egy halála 
után kiadott harmadik - olyan szellemi örökség, amelyet 
jobban meg kellene ismerni, itt, szűkebb körben, és tá-

gabb körökben is.
Az első dicséretre méltó lépést a helyi általános iskola és 

személyesen Szegedi György igazgató úr tette meg azzal, 
hogy már a költő eltávoztát követő évben elindította a ta-
nulók körében a „Némedi András versmondó versenyt”, 
amelyhez később a versek által ihletett és a gyerekek fantá-
ziáját megmozgató rajzverseny, legutóbb pedig a verseket 
értelmező, rendhagyó irodalomóra is társult.

Megtisztelő számomra, hogy a zsűri tagjaként a kez-
detektől fogva jelen lehettem a költészet napja alkalmá-
ból rendezett versenyeken (száz kilométerrel távolabbról 
érkezve ide), és hallhattam, ahogy Bandi bácsi (nekem 
Bandi bátyám) versei a gyerekek szájából életre kelnek. 
Örömmel kalauzoltam a gyerekeket az általa írt versek tit-
kainak feltárásában az irodalomórán is.

Én magam gyerekkorom óta ismertem őt. A tanító né-
nin kívül neki köszönhetem, hogy első osztályos korom-
ban megtanultam olvasni. Nagyapámék háza két háznyira 
volt az övéktől, s ő többször átjött, hogy engem olvasni 
tanítson. Később könyveket adott a kezembe, hogy így se-
gítse és (szelíden) így irányítsa irodalom iránti érdeklődé-
sem kibontakozását.

Mint magyar szakos tanár és mint a költészetet különö-
sen kedvelő s azt művelni is megpróbáló ember, nyugodt 
szívvel állítom, hogy amit Némedi András ránk hagyott, 
az magas mércével mérve is igen értékes - érdemes arra, 
hogy az őt ma ismerő és becsülő keveseken túl a jövőben 
minél több emberhez eljusson, sokakat gyönyörködtes-
sen, tanítson.

Őrizzük hát gondosan ezt a szellemi örökséget, e ho-
mokföld adta kincset, hogy mindannyian gazdagodhas-
sunk általa!

Pintér István

Búcsú Esztike nénitől
Fájó szívvel búcsúzunk Gyenge Gyuláné Esztike nénitől, 

aki 1958-1990-ig, 32 éven át látta el Tápiószőlősön a Védőnői 
feladatokat. Köszönjük az áldozatos munkáját, melyet, a ma 
már nagyszülő korú első, és a legfiatalabb, ma már szülő korú 
„gyermekeiért” tett igaz szeretettel.

Nyugodjon békében!
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A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

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

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

Nyomda munkák: Tápió Nyomda Kft. – Tápiószele

A Magyar Ápolók Napja alkalmából 
(2021. február 19.) 

Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült kolléganőnk 
Jancsovicsné Matalin Zsuzsanna Kórházunk Sebészeti 
osztályán dolgozó szakápolónőnk a kiemelkedő szakmai 
tevékenységének elismeréseként, amelyhez ezúton is gra-
tulálunk! 

Zsuzsi 1989-ben kezdett dolgozni Kórházunkban ál-
talános ápolói munkakörben pályakezdőként a Sebészeti 
osztályon. Munkáját a mai napig három műszakos ápoló-
ként végzi és „Hivatásnak” tekinti. 

Példaértékű szakmai munkájával hozzájárul az intéz-
ményben a magas szintű ápolási munkához. Kiváló kom-
munikáció, hatalmas empátiás készség, segítőkészség és 
elhivatottság jellemzi. Problémamegoldó és kapcsolatte-
remtő képessége kiváló. Szakmai munkáját az igényesség, 
nagyfokú precizitás jellemzi, szakmája iránti alázattal, igé-
nyességgel végzi a mindennapi tevékenységeket.

Munkatársai számára példát mutat elkötelezettségből, 
az intézményhez való lojalitásból a hivatásához való hű-
ségből. A munkahelyi feladatok mellett aktívan részt vesz 
a szabadidős tevékenységek szervezésében, prevenciós fel-
adatok ellátásában, szakmai versenyekben, a kórház által 
szervezett feladatokba.

Személye, kimagasló szakmai tudása jelentősen megha-
tározza a munkahelyén a betegek magas szintű ellátását. 
Számára nincs megoldhatatlan feladat, nincs olyan, hogy 
lehetetlen. Szívén viseli a betegek és munkatársai sorsát, 
gyógyulásukat, illetve szakmai fejlődésüket. Igyekszik át-
adni tapasztalatait és a tudást, ami a birtokában van. Nap-
ra kész a szakmai újítások, változások tekintetében.

Igazság érzete, józan 
gondolkodása, meg-
értő, támogató maga-
tartása miatt, szakmai, 
etikai szempontból 
munkatársai mindig 
számíthatnak rá. Ki-
tartása, optimizmusa, 
munkabírása, minden 
egészségügyi dolgozó 
számára követendő. 
Fáradhatatlan, ha va-
lamilyen feladatot kap, 
azonnal segít, ötleteivel 
előbbre lendítve a szak-
mai munkát! A szakma 
szeretete, lelkiismeretessége, hatalmas munkabírása, örök 
optimizmusa, a szakmai tudásáról hivatása iránti tisztelete 
és alázata, a humánus hozzáállása az emberekhez, a jövő 
generációja számára is példaértékű.

Magyar Ápolás Egyesületi tag 1990. óta, a ceglédi helyi 
szervezetnél is aktívan részt vesz a tagság életébe.

Megbízhatósága, határozottsága szakmai és emberi rá-
termettsége tette érdemessé a kitüntetésre.

A Magyar Ápolási Egyesület az ünnepséget az első 
adandó alkalommal meg fogja rendezni a veszélyhelyzet 
elmúltával, amint a jogszabályi környezet is lehetővé teszi.

Gratulálunk Kolléganőnknek!

A fotón balról jobbra látható: 

• Dér Ilona  
ápolási igazgató, 

• Jancsovicsné Matalin Zsuzsanna  
Sebészeti osztály szakápolónője, 

• Sütő Edit  
Sebészeti osztály főnővére, 

• Dr. Banai Zoltán  
Sebészeti osztályvezető főorvos, 

• Dr. Pusztai Dezső  
főigazgató
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Óvoda évzáró, ballagás
Minden évben elérkezik az óvoda életében az egyik leg-

fontosabb nap, a ballagás napja. Természetesen a ballagás 
napját sok előkészület előzi meg. Az első és legfontosabb, 
amikor elkezdjük tervezni a ballagási műsort, megnézzük, 
hogy az adott csoport mire képes, életkori sajátosságuk-
hoz képest, mi áll hozzájuk közel. Az idei évben az évzáró 
műsorban ismert dalokat és dalos játékokat adtak elő a 
gyerekek. Azért esett a dalokra és a dalos játékokra a vá-
lasztásunk, mivel a csoport kiscsoporttól kezdve nagyon 
szeretett énekelni, hangszereken játszani. Mondhatni 
egyik fő profiljuk volt az éneklés és a zenélés. 

Az előkészületekhez hozzátartozott az eszközök elkészí-
tése, megvalósítása. Az eszközök elkészítésében a csoport 
óvónéniein, dadus néniein kívül az óvoda valamennyi 
dolgozója részt vett. Az eszközöknél arra figyeltünk oda, 
hogy minél jobban illeszkedjen a dalokhoz, dalos játékhoz 
és a nézőközönség is élje át azt, ami a célunk volt az adott 
eszközzel. 

Az eszközkészítésen kívül a legfőbb feladatunk az volt, 
hogy a gyerekekkel megtanítsuk a műsort. Egy ilyen mű-
sorra körülbelül egy hónappal a nagy nap előtt elkezdünk 
készülni, hiszen nagyon sok mindent meg kell tanítani a 

gyerekeknek. Először elmondtuk, mi a műsorral kapcso-
latban az elképzelésünk, majd a megvalósítás következett 
a gyerekekkel. Először a verseket, dalokat tanultuk meg, 
majd az egész műsor összepróbálása következett nap, mint 
nap. A próbák közben voltak könnyebb és nehezebb pilla-

natok is, de a legfontosabb az volt, hogy mi és a gyerekek 
is élvezték. 

Hagyományainktól eltérőn ballagásunkat nem szomba-
ton, hanem június 04-én, pénteken délután tartottuk. A 
ballagás napja nálunk igazán meghitt, bensőséges ünnep, 
melyet komoly készülődés előzött meg. A gyermekek-
nek idő kell, hogy felkészüljenek a búcsú pillanatára, ami 
sosem könnyű. Az utolsó héten és napon minden róluk 
szólt, így került sor csütörtökön egy közös fagyizásra és 
pénteken délelőtt egy utolsó búcsúbulira.

Az emlékezetes napon néhány szülő segítségével feldí-
szítettük óvodánkat és mindent előkészítettünk a ballagók 
és szüleik fogadására.

Délután 4 órakor a családtagok bevonásával megkezdő-
dött az ünneplés az udvaron.

A műsor két részből állt. Az első, évet záró előadásban 
a még egy évet visszamaradó gyermekek is részt vettek. A 
műsor második részében a ballagó ovisok verseket mond-
tak, énekeltek, valamint a Maci és Szivárvány csoport kü-
lön-külön tánccal készült. Majd átadtuk a tarisznyát, min-
den gyermeknek személyre szóló üzenet kíséretében.

Végül pedig meglepetésként a Szülői Munkaközösség 
nevében lufit kaptak. Az ünnepség lezárásaként a szülők-
nek lehetőségük volt családi és egyéni fotózásra is, az óvo-
da dolgozói által készített dekorációs paraván előtt, illetve 
egy kedves szülő által elkészített virágkapu alatt is. Itt sze-
retnénk megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mond-
junk azoknak a szülőknek, akik valamilyen formában 
hozzájárultak rendezvényünk sikeres lebonyolításában. 

Szuhamella Ildikó
Szamosújvári Bernadett

Óvodapedagógusok
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Évzáró visszatekintés – 2020-21
U11

A 2020 tavaszi pandémiás időszak rendkívül megvi-
selte a korosztály létszámát, így a nyári munka viszony-
lag csekély, 5 fős létszámmal indult el. A felfelé áramlás 
okán a 18 fős létszám után ez nagy változást hozott, 
ennek ellenére edzettünk, és az iskola kezdetével nőtt a 
létszámunk is. Az őszi OTP Bank Bozsik programokon 
részt tudtunk venni, ám a CVSE és az Abony csapatai 
a tanulási folyamatban nagyon előttünk jártak már. A 
Nagykőrös, a Tápiógyörgye és a Törtel csapataival rend-
re izgalmas, jó találkozókat tudtunk játszani. Sajnos az 
őszi törénések újfent negatív spirált hoztak a korosz-
tály mindennapjaiba, ugyanis a rossz idő beköszönté-
vel volt, hogy a cidriben is kint kellett felkészülnünk, 
ugyanis iskolai tornatermet a jogszabály okán nem kap-
hattuk meg, míg a saját sportcsarnokunk habár külsőleg 
borítást kapott, nem volt olyan állapotban, hogy érdemi 
munkát végezhessünk bent. Jól jött volna a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei U11-es futsal versenysorozat, ám 
a szervezők az utolsó héten lemondták, egészen május-
ra tolták, amikor már érdemben nem láttam értelmét 
a korosztály részvételét a tornán. A tavasziasabb időjá-
rás beköszöntével összevont edzéseket tartottunk a na-
gyobb létszám érdekében az U13-as csapattalA Bozsik 
program önkéntes részvételével éltünk, így távol ma-
radtunk tőle, ám mérkőzésekben nem volt hiány, mely 
sokkal inkább már egy U12-es csapathoz hasonlított. A 
közös gyakorlómérkőzéseket preferáltuk, ugyanis habár 
törekedtünk a korosztályok megadására, itt lehetőség 
nyílt arra, hogy aki alkatánál fogva, vagy éppenséggel a 
sportággal mostanság kezdett el ismerkedni kaphasson 
elegendő időt a futballpályán. A teljesség igénye nélkül 
játszottunk gyakorlómérkőzéseket az UFC Gyömrő, a 
Tápiószecső FC ellen, a Tápiószentmárton vagy épp a 
Tápiógyörgye csapataival pedig több ízben is találkoz-
tunk. Az SK Farmos női gárdája pedig nagyon szeretett 
hozzánk járni, hangulatos összecsapásokat vívtunk ve-
lük. A nyárhoz képest szinte mindenki tudott előrelépni 
önmagához képest, és ez a legfontosabb!

U16
Ha a kisebb brigádnál azt említettem, hogy nehéz 

volt a nyáron összekapni a gyerekeket, akkor ez itt hat-
ványozottan igaz. 8 fővel kezdtem el az edzéseket, kü-
lönböző okok miatt abbahagyták a labdarúgást, mást 
helyeztek előtérbe. Ezek ellenére 4 felkészülési mér-
kőzéssel hangolódtunk az őszi versenyidőszakra, ahol 

a Jász-Nagykun-Szolnok megyei U16-os területi baj-
nokságban szerepeltünk. A várt keményebb ellenfelek 
sajnos elmaradtak, ám voltak olyan mérkőzések rend-
re, amiből lehetett mind egyénileg, mind csapatszinten 
tanulni sokat. Az ősz rendkívül hullámzóra sikeredett, 
4-4 győzelem és döntetlen szerepelt a csapatunk neve 
mellett. A téli időszakban kissé szétszakadt a korosz-
tály, ki az U15-ös, ki az U17-es futsalcsapatban szere-
pelt. A kemény tél megnehezítette a helyzetünk, hiszen 
a korábban ismertetett problémáink okán (teremhi-
ány) nehezen tudtunk mozgásban maradni, készülni 
a mérkőzésekre. Az idősebb korosztály tartozott a ke-
zem alá a termi időszakban, akikhez a CVSE (azóta az 
NB3-as utánpótlásban ezüstérmes) csapatából többen 
is bejelentkeztek, akadt, aki Hatvanból tért haza, hogy 
mozgásban maradjon, sőt a Mezőkövesd utánpótlás 
játékosa is klubunknál akart szerepelni. A csoportunk-
ba 8 csapat jutott, ám kettő idő előtt visszalépett, így 
mindössze tíz mérkőzést tudtunk játszani, ezeken 9 
győzelmet, 27 pontot gyűjtöttünk 81 rúgott gól mellett. 
Sajnos a versenykiírás a Vecsésnek kedvezett, hiszen a 
gólkülönbségük 2 találattal jobb volt, így mi a máso-
dik helyen zártuk a verseny sorozatot. A termi sikeres 
időszak pozitív hatással volt a korosztály életére. Értéke 
lett az edzéseknek, megnőtt a létszámunk, sikerült új 
igazolásokat végrehajtani, valamint régi-új gyerekek is 
visszatértek hozzánk. A tavaszi időszakban heti 2 edzés 
mellett egy kimondottan posztspecifikus edzés is elin-
dult, mely váltakozó ütemben zajlott, hol a támadóbb, 
hol a védekezőbb felfogású játékosok jöttek edzésre. Az 
eredményeink sokkal vonzóbbak voltak, mint az ősz 
során, nem beszélve arról, hogy az utolsó mérkőzésre 
már 16 főt tudtam nevezni. Az utolsó mérkőzésig ver-
senyben voltunk a harmadik helyért, mely végül nem 
jött össze, de ismerve a 11 hónappal ezelőtti minden-
napjainkat, ez nagy büszkeségre ad okot! Szrapkó Lász-
ló és Nagy Dávid a felnőtt csapatban is bemutatkozott 
már, sőt Horváth István is, ám ő még csak edzőmér-
kőzésen. Kiemelhető Kukléta Patrik is, aki összesen 58 
gólt rámolt be egy év alatt az ellenfelek kapujába, ami 
egészen magas szám! Hogy a hátsó rész se legyen di-
cséret nélkül, öröm volt megélni azt is, hogy a tavaszi 
mérkőzéseinken kettő alkalommal is lehúztuk a rolót és 
nem kaptunk gólt! A tél során volt olyan egyesület, aki 
komletten a 2005-2006-os korosztályt átigazolta volna, 
mely alighanem minden díjnál elismerőbb, egy ilyen kis 
egyesület életében! 

Németh István 
utánpótlás edző
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Tápiószőlős KSE U13/14
A Tápiószőlősi KSE U13-as korosztálya, a 2020/2021-

es szezonban is a Bozsik Egyesületi Program keretein 
belül versenyzett. Az elmúlt évekhez hasonlóan, továb-
bi tapasztalatszerzés és versenyzési lehetőség céljából, 
idősebb játékosokkal kiegészülve beneveztük a ¾ pá-
lyás U14-es bajnokságba is, így bőven volt lehetősége a 
játékra fiataloknak.

A Bozsik Egyesületi program a megszokott módon 
zajlott az idei szezonban….egészen az őszi versenyidő-
szak végéig, amikor is a kialakult vírushelyzet miatt 
felfüggesztették a sorozatot, így a várva várt hazai ren-
dezésű eseményre már nem kerülhetett sor. A Bozsik 
tornák alkalmával több mérkőzést is játszhattak fiatal-
jaink, hol több, hol kevesebb sikerrel, de összességében 
mindenkivel fel tudtuk venni a versenyt, ez talán csak 
a korosztályban kiemelkedő Cegléd ellen nem mond-
ható el. Hozzátartozik a történethez, hogy csapatunk 
90%-a a tavalyi évadban még az U11-ben szerepelt, így 
nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy szépen helyt álltak a 
gyerekek. A Bozsik Egyesületi Programok téli teremtor-
nái elmaradtak, és az idei szezonban a megszokottaktól 
eltérően biztonsági okokból az U13-as Futsal hétvégén 
sem vettünk részt, ahogyan a tavaszi versenyidőszak vé-
gén újra induló Bozsik tornákon sem kockáztattuk meg 
a szereplést. 

Fiatal csapatunk így sem maradt versenyzési lehető-
ség nélkül, ugyanis az U14-es ¾ pályás bajnokság prob-
lémamentesen lezajlott. Az idei szezon azonban több 
szempontból is eltért az eddig a megszokottól. 

Először is, ahogyan korábban említettük, az U13-as 
csapatunk nagy része még tavaly U11-ben szerepelt. 
Ez a fiatal, amúgy rendkívül ígéretes társaság csupán 4 
2007-es születésű játékossal egészült ki (Szrapkó Do-
minik, Kis Erik, Kézér Csaba, Gál Bence), így igazi 
csikócsapattal vágtunk neki a bajnokságnak. További 
nehézséget jelentett, hogy idei szezonban növelték a 
csoportok létszámát és most már nem csak környékbeli 
csapatokkal találkoztunk, hanem olyan egyesületekkel 
is, mint a Dabas FC, Dabas-Gyón, Kincsem Lovaspark, 
Szanda Focisuli, Kakucs KSE, akik korábban jóval ma-
gasabb szinten is megmérettették magukat. 

U14-es csapatunk a Pest megyei “II. osztály” Kele-
ti csoportjába került. Ha röviden kellene beszélnünk 
az évadról, akkor azt mondhatjuk egyenlőtlen erők 
küzdelme. Az élen álló 4-5 csapat sokszor 20 gól fe-
lett diadalmaskodott ellenfelei felett és mondhatjuk 
egy külön bajnokságot játszott, bár a gyerekek ezeken 
a mérkőzéseken is, kiváló sportemberi tartást mutatva, 
tisztességesen helyt álltak. A hozzánk hasonló merítési 
lehetőséggel és képességekkel rendelkező csapatokkal 
mindig kiélezett csatákat vívtunk. Magasan a legfia-
talabb, legkisebb csapatként így is értünk el sikereket 
és végül a középmezőnyben, a 8. helyen zártuk a baj-
nokságot. Legnagyobb győzelmünk az Üllői DSE elleni 
4-1-es győzelem hazai pályán, a legsúlyosabb vereséget 
Kakucs ellen szenvedtünk el idegenben. Csapatunk házi 
gólkirálya 19 góllal Kézér Csaba lett. 

Minik Gábor 
utánpótlás edző

Tápiószőlősi KSE Felnőtt csapat
Az előző csonka szezont követően felnőtt csapatunk a 

Pest megyei III. osztály Keleti csoportjába került, mely-
nek mezőnye igen jól csengő nevekből állt össze. Az új 
szezon előtt sajnos továbbra is komoly nehézségekkel 
kellett szembenéznünk. Csapatunk gólfelelőse Görbe 
István sajnos továbbra is sérülése után lábadozott, csa-
patunk első számú kapusa az átigazolási szezon végén 
távozott, míg érdemi erősítésként csak Gonda Tamás 
tért vissza a szomszéd rivális Újszilvástól, így nem a 
legjobb előjelekkel vágtunk neki. 

A nehézkes felkészülési időszakot követően saj-
nos nem indult a legjobban számunkra a bajnoki rajt, 
ugyanis a bajnokesélyes Abony otthonában 7-1-re ma-
radtunk alul. A folytatás sem volt egyszerűbb, többször 
is nagyarányú vereségbe szaladtunk, és ahogy ilyenkor 
lenni szokott a szegény embert az ág is húzza, egyik 
csapás ért minket a másik után. Szezon közben csapa-

tunk rutinos középpályás Losonczy Gábor megsérült, 
ami egyben pályafutása végét jelentette, Gál Sándor 
először sérülés majd magánéleti teendői miatt esett ki, 
illetve több emberre sokszor hanyagságból nem számít-
hattunk, így sajnos nem egyszer 11 fővel, csere nélkül 
léptünk pályára. A vírushelyzet miatt nem tudtuk befe-
jezni teljes mértékben az őszi szezont, így 12 mérkőzés 
után 3 győzelemmel és 9 vereséggel a 14. helyen zártuk 
az első félévet. 

A téli időszakban mindenképpen szerettünk volna 
erősíteni és előre lépni mind létszámban, mind minő-
ségben a biztos bent maradás érdekében. A holtsze-
zonban a megye I. osztályú Törtel csapata visszalépett 
a bajnokságtól, így élve a lehetőséggel, jó néhány tehet-
séges fiatallal erősítettük meg onnan a csapatunkat. Az 
érkezők között volt Nagy István, Boros Dániel, Kecskés 
Ferenc és Sáfrány Márton, valamint érkezett még Jász-
karajenőről Major Zsolt, aki már az ősz folyamán is ve-
lünk készült. 
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A téli felkészülési időszak alatt így heti 3 alkalommal, 
többnyire jó létszámmal és minőségibb munkával egy 
jóval sikeresebb és hatékonyabb alapozást tudhattunk 
magunk mögött. Mielőtt rátérnénk a tavaszi szereplé-
sünkre, említésre méltó, hogy felnőtt csapatunk az idei 
évben is nevezett a Futsal7végére, amelyen egészen a 
negyeddöntőig menetelt, és nagyon kevésen múlott, 
hogy a Négyes döntőbe jusson. 

A felkészülési időszakot követően a még őszről el-
maradt Turai TC elleni mérkőzéssel kezdtünk, ahol 
helyenként jó játékkal, 2-1-es sikerrel zártunk. Ezt kö-
vetően sem volt egyszerű dolgunk, hiszen következett a 
Györgye elleni, majd két bajnok esélyes csapat az Inárcs 
illetve az Abony csapatai elleni találkozók. A csapat jól 
vette az erőpróbát, veretlenek maradtunk ezeken a mér-
kőzéseken, 3 döntetlennel zártuk ezt a sorozat, ahol egy 
kis szerencsével akár győzelmeket is arathattunk volna, 
így joggal reménykedhettünk egy szebb tavaszban. Saj-
nos ezt követően ismét nem várt nehézségekkel kellett 
szembe néznünk. Először is a középpálya egyik motor-
ját Kecskés Ferencet 3 mérkőzésre eltiltották (érthetet-
len módon) még egy Györgyei meccsen történt sajnála-
tos sérülés miatt, majd kiesett Bujdosó Gábor sérülés, 
Mészáros Krisztián és Görbe Sándor munkahelyi elfog-
laltságok miatt, míg Gonda Tamás már a tavaszi szezon 

előtt jelezte, hogy nem tudja folytatni, így a létszámunk 
ismét kissé lecsökkent. A vírushelyzet miatt, vagyis erre 
hivatkozva ellenfeleink sorra mondták le a mérkőzése-
inket, így a szezon közben 3 hétig játék nélkül marad-
tunk, ami szintén nem tett jót a csapat számára. A tör-
téntek után kicsit megtört a csapat lendülete, voltak fájó 
vereségek az Újszilvás valamint az Úri csapat ellen, de 
voltak kiváló mérkőzéseink is, elég csak megemlíteni az 
Újlengyel elleni 6-0-ás hazai, vagy éppen a Nyáregyhá-
za elleni idegenbeli 4-0-s győzelmünket. Összességében 
célunkat, a biztos bent maradást sikerült elérnünk. A 
bajnokság legfiatalabb csapataként egy sokkal jobb ta-
vaszt tudhatunk magunk mögött, mint amilyen az őszi 
szezon volt. Egy fordulóval a vége előtt már 20 ponttal 
többet sikerült gyűjtenünk, mint ősszel. 5 győzelem és 
5 döntetlen mellett 7 vereséggel állunk 1 mérkőzéssel a 
vége előtt, ami mindenképpen előrelépés, és egy picit 
több rutinnal akár még szebben is alakulhatott volna ez 
a fél év, ami inkább szólt a jövő csapatának kialakításá-
ról, és alapjainak lefektetéséről, mint tabellán elfoglalt 
helyezésekről. Célunk, a nyár folyamán a csapat meg-
erősítése, további fejlesztése, és a következő szezonban 
az élbolyhoz való csatlakozás. 

Minik Gábor 
edző

Indonéz delegáció Tápiószőlősön
Június 10-én Tápiószőlősre érkezett az Indonéz Köztársaság magyarországi nagykövete. A látogatás célja a 

hazánkban már évek óta működő családi gazdaságok tanulmányozása. 
Dimas Wahab nagykövet úr elmondta, hazájában is szeretnék a mezőgazdasággal foglalkozó családokat 

segíteni, így minden olyan módszer érdekli őket, amelyet más országokban már sikerrel alkalmaznak. 
Két kisebb, szántóföldi kultúrákkal és állattenyésztéssel foglalkozó családdal ismerkedtek meg a követség 

dolgozói. Hegedűs Sándor és családja látta vendégül az indonéz delegációt, de Némedi Endre gazdaságánál is 
látogatást tettek. Azért is volt kiváló példa, e két gazdaság, mert 20 év alatt szinte a nulláról fejlődtek fel egy 
sikeres, biztos megélhetést nyújtó családi gazdasággá. A küldöttség tagjai a témakört átjárva sok kérdéssel 
érkeztek, melyekre prezentáció és kötetlen beszélgetés formájában is igyekeztek a vendéglátók reflektálni. A 
komoly érdeklődést jelzi, hogy a megválaszolt kérdéseket szinte azonnal újabbak követték. Nem csak a gazda-
ságok működése, de a gazdák életszemlélete, és a közösséghez való viszonyuk is a kíváncsiságuk központjában 
volt, ahogyan a településünk történetét is érdeklődve hallgatták dr. Szoboszlay Árpád polgármester úrtól. Az 
indonéz emberek nagyon segítőkészek, barátságosak és fontos számukra a közösség és az ahhoz való tartozás. 
A magyar kultúra és mentalitás nagyon eltérő a dél-kelet ázsiaihoz képest, de az értékrend, amelyet a Hegedűs 
család is magáénak vall, sok mindenben megegyezik a távoli ország lakosaiéval. Fontos számukra az egymás 
és a közösség segítése, valamint az összetartás. A találkozó sikerét bizonyítja, hogy a követség munkatársai je-
lezték, a jövőben is szívesen fordulnak újdonsült barátaikhoz tanácsért, segítségért sok-sok kérdés formájában.

Hegedűs-Némedi Judit



2021. június TÁPIÓSZŐLŐSI HÍRADÓ 11

Anyakönyvi hírek

• Bezzeg Iván 2021.03.08. 
(A.n.: Kenyó Márta)

• Horváth-Komáromi Nimród  2021.03.17. 
(A.n.: Komáromi Tímea)

• Urbán Emília Jeanette  2021.03.19 
(A.n.: Denave Cynthia Valéria)

• Árvai Nátániel  2021.04.12  
(A.n.: Agárdi Judit)

• Ujszászi Csongor Kolos  2021.05.10  
(A.n.: Adamecz Szabina)

• Juhász Mátyás István  2021.05.10.  
(A.n.: Horváth Patrícia Leila)

• Borsos Sándor Dániel  2021.05.10.  
(A.n.: Nagy Alexandra)

• Sándor Linett Jamina  2021.05.28.  
(A.n.: Baranyi Zsanett)
GRATULÁLUNK, JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

ÚJSZÜLÖTTEK

• Dányi Barbara és Fetter Zoltán 2021.03.18
• Molnár Alexandra és Zsigárdi Norbert 2021.03.20
• Pekó Georgina és Mádi József 2021.04.09
• Bedő Izabella Éva és Árvai István 2021.04.30
• Forgács Alexandra és Nyakas Zéta 2021.05.08
• Macsik Anikó és Dénes Gergely 2021.05.08
• Császár Alexandra és Balogh István 2021.05.28
• Volter Alexandra és Szabó György 2021.05.29

SZERETETTEL GRATULÁLUNK!  
SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK 
2021. évben

ELHUNYTAK 
2021.03.01-ig

• Varga Tamás  1974-2021
• Tóháti Bálint Józsefné 1938-2021
• Bende Mihály  1951-2021
• Sebők József  1970-2021
• Visnyei László  1949-2021
• Tomanovics László  1956-2021
• Fehér Sándorné (Varga Ilona)  1939-2021
• Földi Kálmán  1946-2021
• Molnár Tiborné (Nemes Erzsébet)  1943-2021
• Némedi Istvánné (Lengyel Mária Erzsébet)  1926-2021
• Varga József Flóriánné (Révész Ilona Erzsébet)  1932-2021
• Gyenge Gyula Jánosné (Szikszai Eszter)  1933-2021
• Lévai Sándor  1944-2021
• Bakó István Sándorné (Czakó Klára)  1946-2021
• Gazdag József Lászlóné  1939-2021
• Némedi Terézia  1926-2021
• Cseri Károlyné (Tauber Piroska Erzsébet)  1938-2021
• Dudás János  1947-2021
• Bendő Sándorné (Sebők Julianna)  1943-2021
• Kasza Andrásné (Szarvas Gizella)  1939-2021
• Farkas Ferencné (Pozsgai Ilona)  1940-2021
• Gajda Ferenc  1961-2021
• György Andrásné (Molnár Erzsébet)  1932-2021
• Hirt Károly  1957-2021
• Keresztúri Józsefné (Némedi Erzsébet)  1943-2021

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet 

rokonoknak, barátoknak, volt 
munkatársaknak, ismerősöknek, akik 

FÖLDI KÁLMÁN  
temetésén megjelentek, sírjára virágot, 

koszorút helyeztek el, mély fájdalmunkban 
osztoztak!

A gyászoló család

2021. június 30. (szerda) 14-17 óráig 
Helye: Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 3.

FALUHÁZA
Minden kedves véradót szeretettel várunk!

Lesták Pálné  
véradó-szervező



A helyi önkormányzatok 2019-ben a Tápió 
Közalapítvány koordinálásával megalapítot-
ták a Tápió Natúrparkot, melynek egyik kö-
zös célja térségünk turizmusának fejlesztése. 
Sajnos, a pandémiás időszakban elmaradtak 
a helyi fesztiválok, rendezvények, így a lakos-

ság nem találkozhatott a Tápió Na-
túrpark standjával, csak a facebook 
oldalon követhette túraajánlata-
inkat és egyéb híreinket. De ez idő 
alatt a Tápió Közalapítvány, mint a 
natúrpark megbízott munkaszerve-
zete több olyan fejlesztést valósított 
meg, illetve készített elő, melyek a 
korlátozások feloldásával igénybe 
vehetővé válnak, illetve hamarosan 
konkrétan láthatóak lesznek 
a településeken is. 

A kerékpáros turizmus fejlesztésére beszereztünk egy 34 mountain bi-
keból álló kerékpárflottát, melyet a farmosi Oktatóközpontba látogató 
osztályok, de egyéb csoportok, vagy családok is igénybe vehetnek a terepi 
kirándulásokra. 

Elkészítettük a natúrpark honlapját - www.tapionaturpark.hu -, mely egy 
helyen gyűjti össze mindazokat az információkat, melyek a térségbe láto-
gatók program tervezését segítik. De a honlap egyaránt hasznos a hely-
ben élőknek is, hiszen térségünk természeti, kulturális értékeit, látnivalóit, 
szolgáltatóit ugyanúgy megtalálják, ha egy jó hétvégi időtöltést keresnek a 
közelben, vagy egy túra megtervezéséhez keresnek információkat. A hon-
lap célja elsősorban az állandó, „statikus” információk rendszerezett meg-
jelenítése, a friss híreket, eseményeket a Tápió Natúrpark facebook oldalán 
követhetik az érdeklődők. 

Az internetes megjelenés mellett egy hagyományos, papír alapú igényes 
turisztikai füzetet is készítettünk a Tápió Natúrpark településeiről, melyet a 
térségi fesztiválokon megtalálnak a natúrpark standjánál, vagy digitálisan is letölthetnek a natúrpark hon-
lapról, a Kiadványok menüpont alól. 

Az elmúlt év folyamán a Tápió + magazin adásaiban is bemutattuk a natúrpark védett területeit, települé-
seit és azok programjait. Az elkészült riportfilmeket visszanézhetik a Szórómédia youtube csatornáján, vagy 
a natúrpark holnapján is megtekinthetőek (https://tapionaturpark.hu/tapio-naturpark-kisfilmei)

A pandémiás időszakban újra népszerűvé vált a túrázás, melyre vidékünk számos jó lehetőséget, útvo-
nalat kínál. A térségünkben meglévő hagyományos sárga/zöld sáv jelzésű utak mellett, helyi civil szerveze-
tekkel megterveztük a térség zöldútvonal hálózatát, mely újabb közel 350 km túraútvonalat tartalmaz, me-
lyeket térképi alapon is megjelentettünk. A natúrpark turistatérképe elérhető a farmosi Oktatóközpontban 
valamint a remélhetőleg hamarosan újra induló helyi rendezvényeken, fesztiválokon is. Hazánkban egyre 
több turisztikai régióban hoznak létre zöldút hálózatokat, melyek célja, hogy gyalog, kerékpáron, vagy lovon 
bejárható alternatív útvonalakat kínáljanak a forgalmas műutak helyett. És olyan helyekre, tájakra kalauzol-
janak, melyeket érdemes felfedezni. 

A fent felsorolt fejlesztések a Vidékfejlesztési Program keretében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alap 5.711.138 Ft összegű támogatásával valósultak meg LEADER pályázat keretében. A pályázathoz 
szükséges 15%-os önerőt (1.007.848 Ft) a helyi önkormányzatok biztosították. A pályázat gesztor szerveze-
te a Tápió Turisztikai Egyesület volt, mely a Közalapítvánnyal együttműködve valósította meg a projekteket. 

Június folyamán egy nagyobb pályázat keretében natúrparki információs tablók kerülnek kihelyezésre a 
településeken, valamint megjelennek a térségünkbe érkezőket köszöntő üdvözlő táblák is. De erről majd 

részletesen következő cik-
künkben olvashatnak.

Antalicz Csaba 
Tápió Közalapítvány

Komplex turisztikai fejlesztések a Tápió Natúrparkban


