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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves Olvasóinkat!
A korona vírus járvány még véget sem ért, máris itt a 

másik veszedelem. Oroszország megtámadta Ukrajnát. 
Háború dúl a szomszédunkban, érkeznek a tényleges me-
nekültek. Magyarország a választásokra készül, az árak 
elszabadultak, nincs könnyű helyzetben sem Európa sem 
Magyarország sem a Lakosság. Közben alig volt csapa-
dék az elmúlt hónapokban, ami nagy kihatással lehet a 
mezőgazdaságra. Szóval azt gondoltuk, hogy végre vala-
hára megszabadulunk ettől a vírustól és talán könnyebb 
lesz, viszont sajnos az élet mást hozott. Ettől függetlenül 
mennünk kell előre, itt a tavasz a mezőgazdaságban a fő 
munkaidő, de mindenhol az élet területén. A tíz éves tö-
retlen fejlődésünk reméljük nem áll meg. A település épül, 
szépül. Április végéig elkészül és elindul az új fólia beru-
házás. Még néhány apróság hiányzik, az új növények már 
fejlődnek, várják, hogy birtokba vehessék a minden tech-
nikával felszerelt új, 2500 m2-es Start munkaprogramban 
elnyert fóliaházat. A 300m2-es kiszolgáló épületen is az 
utolsó simítások zajlanak. Működik a hőközpont, elké-
szült az öntözőközpont, a villanyszerelési munkálatok 
zajlanak, a szociális blokk is szinte elkészült. Január 30-
án az orkán erejű szél a mi fóliatelepünket sem kímélte. 
3500m2 növényházról tépte le a fóliát, semmisítette meg 
a még bőven szedhető paradicsomot. A helyreállítás egy 
része, amit a telepen dolgozók meg tudtak csinálni, az 
már újra van húzva, de a 2db. 1000-1000 m2-es fóliaház 

még szakemberekre, anyagi segítségre vár. Március má-
sodik felében folytatódik a Bicskei úton a kerékpár sáv 
másik oldalának kialakítása. Emiatt felhívjuk a lakosok 
figyelmét, hogy a parkolásnál és a beállásoknál legyenek 
figyelemmel a munkálatokra! Örömmel mondhatom el, 
hogy sikerült egy nagy álmunkat megvalósítani. Pályá-
zatot nyertünk Tájház/Falumúzeum létrehozására. A 
minden szempontnak megfelelő épület a Boglárka úton, 
a volt Némedi ház lett, amelyben minden, ami a régmúl-
tunkra emlékeztet megtalálható. Ennek a pályázatnak 
köszönhetően első lépésként elkészült a leendő tájházhoz 
az út a Bata és a Boglárka út között. Hamarosan állag-
megóvás miatt munkálatok kezdődnek ott az épületen. 
A politechnika épületéből kialakított szolgálati lakás 
várhatóan két hónapon belül költözhető lesz. Elkészült a 
piac a Polgármesteri Hivatal hátsó udvarában. Elkészült 
a Polgármesteri Hivatal előtti parkoló és március 19-én 
10.00 órakor országgyűlési képviselőnk, Czerván György 
lerakta a leendő Bölcsőde alapkövét az Óvoda hátsó ud-
varában. A tervek szerint két csoportszobás, közel 200 
m2 alapterületű épület lesz. Folytatjuk a járda kialakítá-
sát az Árpád út, Deák Ferenc utca és Arany János utak 
mentén. Kialakításra kerül a temetőnél egy kulturált par-
koló, meghosszabbítjuk a református oldalon a viakolo-
ros felületet a kerítésig, a katolikus oldalon pedig új járda 
lesz kialakítva. Folyamatban van a Magyar Falu program 

A tönkrement paradicsom a szélkár után Fóliatelep a szélkár után

Politechnika épületéből új lakás
Új parkoló a PM. Hivatal előtt,  

járda a játszótérhez  A Némedi féle ház, melyből Tájház lesz
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keretében elnyert dupla kabinos, billenős kisteherautó 
beszerzése, mely remélhetőleg sokat fog segíteni a Hi-
vatali dolgozók munkájában. A fólia beruházás átadása 
után a kertészetben meglévő épület felújítása következik. 
Teljes tetőcsere, valamint elektromos hálózat cseréje lesz. 
Közben a választások miatt a volt Védőnői szolgálat te-
tőszerkezetét meg kell javítani, mert beázik, és ezeket a 
beázásokat, foltokat kell a választásokig megszüntetni. 
A sertéstelep be van telepítve, a vágóhíd termel. A Sport-
csarnok kivitelezése is tovább halad, az elektromos sze-
relések következnek, a kerítés áthelyezése a régi épülettel 
összekötő nyaktag, falbontás kialakítása van a feladatok 
között. Az Óvoda udvarán egy most elnyert pályázatnak 
köszönhetően újabb játékok kerülnek beszerzésre és elhe-
lyezésre. A Polgármesteri Hivatal melletti és előtti tér, a 
vágóhíd, a sertéstelep, a műhely és fóliatelep bekamerá-
zása megtörtént. Remélhetőleg tovább folytatjuk a megfi-
gyelő rendszer bővítését. A kültéri WIFI pályázaton nyert 
három terület lefedése is hamarosan meg fog történni a 
Polgármesteri Hivatalnál, a Sporttelepnél és a Központi 
konyhánál. Kiosztásra kerültek a szelektív kukák. Meg-
kérjük a Lakosság azon részét, akik még nem vették át a 
kukákat, azok forduljanak az Önkormányzat Alkotmány 
úti műhelyében dolgozó adminisztrátorainkhoz, mert 
visszaszállításra kerülnek a ki nem igényelt szelektív ku-
kák és csak Cegléden lehet majd őket beszerezni.

A szomszédunkban zajló háború miatt kialakult me-
nekült helyzet mindenkit megérint. Sok szervezet, egy-
ház, magánszemély próbál segíteni a bajba jutottakon. Te-

lepülésünkön sincs ez másként. Tápiószőlős védőnője dr. 
Szoboszlayné Vrabecz Ildikó gyűjtést és adományozást 
szervezett, melynek köszönhetően a lakosság aktív rész-
vételével egy kis teherautónyi szállítmány lett eljuttatva a 
határ menti Tiszabezdédre a menekültek megsegítésére. 
Köszönet az adományozóknak, és külön köszönet Borsos 
Lajosnak és Veres Mihálynak, akik a fuvart bonyolítot-
ták. Önkormányzatunk a Máltai Szeretetszolgálattal vet-
te fel a kapcsolatot, az Ő iránymutatásuknak megfelelően 
fogunk gyűjtést szervezni.

Március 15-e Nemzeti ünnepünk. A megemlékezés 
a Faluházban került megrendezésre, a 4. és 6. osztályos 
tanulók adtak nagyon megható műsort. Köszönet érte a 
felkészítő pedagógusoknak és a gyerekeknek! Hamaro-
san itt a Húsvét, majd az anyák napja. Jelenleg óvatosan 
tervez és gondol előre az ember, de reméljük minél előbb 
vége lesz ennek a borzalomnak a szomszédban, és tudunk 
nyugodtan, kiszámíthatóan előre gondolkodni. Április 
3-án Magyarország választ. Mindenkit arra kérek, men-
jen el szavazni, hiszen a település az elmúlt 10 évben na-
gyon sokat lépett előre, ilyen mennyiségű és léptékű fej-
lesztés még nem volt a település életében!

A május elsején Anyák napja. Szeretettel 
köszöntöm az édesanyákat, nagymamákat, 

dédmamákat!
Tisztelettel:

dr.Szoboszlay Árpád 
polgármester

Bataút-Boglárka út összekötése  
a Tájházhoz Az új fóliaház majdnem készen Az új piac

Az új fóliablokk és a feldolgozó épület
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IG/37-1/2022.

Határozat
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (to-

vábbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított jog-
körömben eljárva Tápiószőlős község szavazóköreinek 
számát, sorszámát és területi felosztását felülvizsgáltam 
és a 1/2022 (I.19.) számú HVI vezetői határozatomat meg-
hoztam.

A felülvizsgálat eredményeként a szavazókörök számát, 
sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyi-
ségek címét Tápiószőlős településen a helyi Önkormány-
zati Választások idejére az alábbiak szerint határozom 
meg:

Szavazó-
kör s.sz. Szavazókör címe, megnevezése

Körzetbe 
soroltak 
száma

001 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 3. 
(Művelődési Ház) 568 fő

002 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 3. 
(Művelődési Ház) 611 fő

003 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 85. 
(Régi védőnői rendelő) 650 fő

004 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 85. 
(Régi védőnői rendelő) 594 fő

A szavazókörök részletes leírását a melléklet tartal-
mazza.

Elrendelem a határozat és melléklete Tápiószőlős Köz-
ség Önkormányzatának hirdetőtábláján, továbbá Tápió-
szőlős Község települési portálján történő közzétételét 15 
nap időtartamra.

Határozatom ellen, a közzététel időtartama alatt. a Pest 
Megyei Területi Választási Iroda Vezetőjéhez címzett, de 
hivatalomnál (2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.) il-
letékmentesen benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

INDOKLÁS
A Ve.) 77. § (1) bekezdése szerint a szavazókörök számát, 

sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyi-
ségek címét a helyi választási iroda (továbbiakban: HVI) 
vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazó-
körre mintegy 600, legfeljebb 1500 választópolgár jusson.

A Ve.) 78. § -a értelmében a két vagy több szavazókör-
rel rendelkező településen a HVI vezetője kijelöli azt a 
szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendel-
kező választópolgárok szavazhatnak. Az országgyűlési 
választáson ugyanezen szavazókör szolgál az átjelentke-
zéssel szavazó választópolgárok szavazására is

Ve.) 166. §-a kimondja, hogy minden településen leg-
alább egy szavazóhelyiségnek akadálymentesnek kell 
lennie, annak érdekében, hogy érvényesüljön a Ve. 2. §. 
(1) d.) pontjában megfogalmazott választási alapelv, mely 
szerint érvényre kell juttatni a fogyatékossággal élő vá-
lasztópolgárok joggyakorlásának elősegítését. 

Mindezek alapján felülvizsgáltam Tápiószőlős szavazó-
köreinek számát, sorszámát, területi beosztását, a szavazó-
helyiségek címét, és a határozat rendelkező részében fog-
laltak szerint 4 szavazókört alakítottam ki. A szavazókörök 
területi beosztását a határozat melléklete tartalmazza.

A településszintű lakóhellyel rendelkező választópol-
gárok szavazása céljára a 003. szavazókört (Régi védőnői 
rendelő, Kossuth Lajos út 85.) jelöltem ki, mely akadály-
mentesen megközelíthető.

A határozat közzétételéről a Ve. 80.§-a alapján rendel-
keztem.

A jogorvoslati lehetőségről a Ve. 234 § (1) bekezdése 
szerint adtam tájékoztatást. A fellebbezés illetékmentes-
ségét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (1) 
bekezdése biztosítja.
Tápiószőlős, 2022.01.19.

Helyi Választási Iroda Vezetője

Tisztelt Lakosság!
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a válasz-

tási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (továbbiakban: 
Ve.) 77. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben el-
járva Tápiószőlős község szavazóköreinek számát, sor-
számát és területi felosztását felülvizsgáltam és a 1/2022 
(I.19.) számú Helyi Választási Iroda vezetői határozatot 
meghoztam.

A felülvizsgálat eredményeként a szavazókörök szá-
mát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szava-
zóhelyiségek 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 Kossuth Lajos út 85.  

(Régi Védőnői rendelő)
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001. szavazókörbe tartozó közterületek:
Akácfa utca Teljes közterület
Annustanya Teljes közterület
Bagoly utca Teljes közterület
Banán utca  Teljes közterület
Barka utca Teljes közterület
Bársonyka utca Teljes közterület
Bata út  Teljes közterület
Bazsalikom utca Teljes közterület
Begónia utca  Teljes közterület
Berkenye utca  Teljes közterület
Bíborka utca  Teljes közterület
Bimbó utca Teljes közterület
Bodza utca Teljes közterület
Bogáncs utca  Teljes közterület
Boglárka út Teljes közterület
Bojtorján út Teljes közterület
Borház utca Teljes közterület
Boróka út Teljes közterület
Borostyán út Teljes közterület
Borsó utca Teljes közterület
Bukszus utca Teljes közterület
Búzavirág út Teljes közterület
Halomaljai út Teljes közterület
Határ út Teljes közterület
Iskola utca Teljes közterület
Pándi út 0-44 Páros házszámok
Pándi út 1-81 Páratlan házszámok
Pándi út 50-66 Páros házszámok
Pándi út 90,98,142. Páros házszámok
Pándi út 150-166 Páros házszámok
Ürgés Teljes közterület

002. szavazókörbe tartozó közterületek:
Bem József utca Teljes közterület
Bicskei út Teljes közterület
Deák Ferenc utca 1-58/1 Folyamatos házszám
Dózsa György utca Teljes közterület
Erkel utca Teljes közterület
Gagarin utca Teljes közterület
Kender utca Teljes közterület
Kossuth Lajos út 1-44 Folyamatos házszám
Mathiász utca Teljes közterület
Pándi út 46 Páros házszám
Pándi út 83-95 Páratlan házszám
Petőfi Sándor utca Teljes közterület
Sport utca Teljes közterület
Vízmű út Teljes közterület
Vörösmarty utca Teljes közterület

003. szavazókörbe tartozó közterületek: 
Ady Endre utca Teljes közterület
Alkotmány utca Teljes közterület
Aradi utca Teljes közterület
Arany János utca Teljes közterület
Árpád utca Teljes közterület
Deák Ferenc utca 59-99 Folyamatos házszám
Déryné utca Teljes közterület
Fő út  1-30 Folyamatos házszám
Hunyadi út Teljes közterület
Jókai Mór utca Teljes közterület
József Attila utca Teljes közterület
Katalin utca Teljes közterület
Kossuth Lajos út 45-999 Folyamatos házszám
Munkácsy utca Teljes közterület
Pándi út  68-86 Páros házszám
Pándi út  92 Páros házszám
Pándi út  101-999 Páratlan házszám
Pándi út  102-138 Páros házszám
Pándi út  146-148 Páros házszám
Pándi út  168. Páros házszám
Rákóczi út  Teljes közterület
Szövetkezeti utca Teljes közterület
Tearózsa utca Teljes közterület
Zrínyi utca Teljes közterület

004. szavazókörbe tartozó közterületek:
Attila utca Teljes közterület
Cédrus út Teljes közterület
Ceglédi úti tanyák Teljes közterület
Ceglédi út Teljes közterület
Cifra út Teljes közterület
Cseresznyefa utca Teljes közterület
Csillag utca Teljes közterület
Fő út  31-999 Folyamatos házszám
Kertész Pál utca Teljes közterület
Kláratelep Teljes közterület
Kölcsey utca Teljes közterület
Pándi út 170-998 Páros házszám
Tárkony utca Teljes közterület
Tatárka utca Teljes közterület
Tátika utca Teljes közterület
Temető út Teljes közterület
Tiszafa út Teljes közterület
Torma utca Teljes közterület
Tölgyfa utca Teljes közterület
Tulipán út Teljes közterület
Újföld tanya Teljes közterület

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

Gondi Etelka
Helyi Választási Iroda Vezető
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TÁJÉKOZTATÓ!

TÜDŐSZŰRÉS IDŐPONTJAI!
A vizsgálat ideje: 

Május 5. csütörtök: 8.00-tól - 18.00-ig 
Május 6. péntek: 8.00-tól - 18.00-ig

A TÜDŐSZŰRÉS HELYE: 
RÉGI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 

(TÁPIÓSZŐLŐS, KOSSUTH L. ÚT 85.)

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG 
SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente 
egy alkalommal továbbra is ingyenes.

40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági 
vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700.-Ft, mely az OEP 
által országosan elrendelt összeg.

A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken 
történik.

A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de 
beutaló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges.

A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idő-
sebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt elő-
írja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi iga-
zolványát, TB kártyáját, illetve az előző évi tüdőszű-
rő igazolást!

A veszélyhelyzet miatt kérünk mindenkit (aki 
részt kíván venni a szűrésen), hogy maszkot viselni 
szíveskedjen! 

Polgármesteri Hivatal

EBOLTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ebek 

kötelező veszettség elleni, szervezett, összevezetéses 
védőoltása és féregtelenítő szerrel való kezelése Tápi-
ószőlősön az alábbiak szerint történik:

2022. április. 23-án (szombaton)
• 800 – 1200 óráig: a Polgármesteri Hivatal épülete 

mellett, a volt Tűzoltószertár előtt (Sport út)
• 1300 – 1400 óráig: a Pándi út 28. szám előtt (Lévai 

Istvánné ingatlana)
• 1415 – 1500 óráig: a Határ út 8. szám előtt (Koncz 

Zsuzsanna ingatlana)
• 1515 – 1700 óráig: a Fő út 142. szám alatti volt 

Tejcsarnoknál

2022. április. 30-án (szombaton)
• 800 – 1200 óráig: a Polgármesteri Hivatal épülete 

mellett, a volt Tűzoltószertár előtt (Sport út)

Az oltást végző állatorvos:  
Dr. Cservény Antal

Veszettség ellen csak elektronikus transzpond-
errel (mikrochippel) megjelölt eb oltható.

Az oltásra minden 3 hónaposnál idősebb ebet elő 
kell vezetni. Az oltás díjköteles. Az oltás díja eben-
ként 3 500 Ft, a féregtelenítés díja 10 kg élősúlyra 
1 db tabletta, melynek darabonkénti ára 200 Ft. 
Ezen összegeket az oltás helyén kell kifizetni.

Az oltást a 2010. január 1-jétől rendszeresített egye-
di sorszámmal ellátott oltási könyvbe kell bejegyezni. 
Az elmúlt években kiadott oltási könyveket az oltásra 
el kell hozni. Az új oltási könyv ára: 500 Ft/db.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Magyar Falu 

Program keretében meghirdetett „Út, híd, kerék-
párforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer épí-
tése/felújítása” elnevezésű pályázatnak köszönhető-
en a Németh Út Kft. kivitelezésében 2022. március 
16-tól a Bicskei út befejezetlen oldalán megkezdik a 
kerékpársáv építési munkáit, majd a másik oldalán is 
elkezdik a kerékpársáv építését a buszforduló és az Is-
kola utca között. Kérjük Önöket, hogy a munkálatok 
ideje alatt legyenek türelemmel, tudjuk, hogy kelle-
metlenségekkel is jár az építés. Bátran forduljanak a 
kivitelezőkhöz a napi információk megszerzéséhez. A 
kerékpársávok megépülése után egy sokkal biztonsá-
gosabb közlekedés veszi kezdetét Tápiószőlősön. Kö-
szönjük türelmüket!

Tápiószőlős Önkormányzata

VÉRADÁS
2022. április 20. (szerda)  

13-16 óráig 
Helye: FALUHÁZA 

Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 3.
Minden kedves véradót szeretettel várunk!

Lesták Pálné véradó-szervező
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FELHÍVÁS!
Tisztelt Adózók!

Azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Lakossághoz, hogy amennyiben a községben új ingatlant, építési telket 
vásárolt, vagy adott el, úgy azt jelentse be a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál. Az elhunyt hozzátartozók 
családtagjait is megkérjük arra, hogyha az elhunytnak volt adózói kötelezettsége, jelentsék azt be Adócsoportunk-
nál. A fentiek alapján így csak a tényleges adófizetésre kerülhet sor a bejelentési kötelezettség alapján.
• Elérhetőség: ado@tapioszolos.hu , vagy 06-53-385-001/ 15-ös mellék

Gondi Etelka jegyző

„ A szeretet beragyogja az ünnepet, örömre deríti a szíveket!
Ez az idézet volt azon a képeslapon, amit a Karácsonyi 

ünnepségen kaptam a kezembe.
Valóban! Az Idősek otthona lakóinak és dolgozóinak 

szívét is beragyogta az öröm karácsonykor! A községben 
élő családok csodás ajándékokkal lepték meg az Intéz-
ményt. Megszámlálhatatlan csomag érkezett, a dobozok-
ban megannyi ajándékkal. 

De az igazi ajándék nem is az ajándékban volt. Nem 
abban, amit láttunk, amit a kezünkbe tartottunk. Ott volt 
benne még valami. Valami láthatatlan, ami rögtön me-
legséggel töltötte el a szívünket és könnycseppeket csalt a 
szemünkbe: A szeretet, a jószándék, a rádgondolás. Ami-
vel ezt az ajándékot adták nekünk. Az ajándékban az iga-
zi ajándékot. A szeretetet.

Hálás szívvel köszönjük az ajándékozóknak és 
családjaiknak:

• Balog Józsefnek
• Bezzeg Jánosnak
• Bezzeg Mihálynak
• Bíró Zoltánnak
• Borsik Jánosnak
• Csizmadia Viktornak
• Dobos Józsefnek
• Dr. Nagy Lászlónénak
• Dr. Szoboszlay Árpádnak
• Hegedűs Sándornak
• Ifj. Komjáti Ferencnek
• Ifj. Visnyei Jánosnak
• Keresztúri Hajnalkának
• Kézér Lászlónak

• Kornyik Jánosnak
• Kuli Mihálynak
• Lajtai Sándornénak
• Macsik Jánosnak
• Major Csabának
• Nyíri Mihálynak
• Pintér Gyulának
• Pintér Jánosnak 
• Remzső Istvánnak
• Szegedi Gábornak
• Szűcs Józsefnek
• Veres Lászlónak
• Veres Mihálynak

Lőrincz Anna intézményvezető

Életmentő ponttá vált Iskolánk…
A Tápiószőlős-Újszil-

vás Református Általá-
nos Iskola tápiószőlősi 
iskolájának Szülői Mun-
kaközössége életmen-
tő eszköz, úgynevezett 
„defibrillátor” beszerzé-
sét szorgalmazta, mely 
2022. február 07. napon 
457 200 forint értékben 
került megvásárlásra. Az 
eszköz az iskola épületében került elhelyezésre. Az átadás 
során a dolgozók és a pedagógusok gyakorlati oktatás kere-
tében megismerhették az eszköz helyes használatát abban 
az esetben, ha valakit újra kellene éleszteni. Szükség esetén 
az iskola valamennyi tanulója és dolgozója számára bizton-
ságot ad, de akár az iskolán kívül, a közelben rosszul levők 
egészségügyi ellátásához is igénybe vehető. Bízunk benne, 
hogy használatára nem lesz szükség, de ha mégis, jó eséllyel 
azonnali segítség nyújtható!

Egyúttal szeretnénk köszönetet mondani mindazok-
nak, akik az elmúlt években megrendezett szülők bálján 
részvétellel, anyagi támogatással segítették céljaink meg-
valósulását!

Szülői Munkaközösség Tagjai
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Farsangi mulatság a Tápió Közalapítvány szervezésében
Az idei év fő célkitűzése számunkra az, hogy a társada-

lom minden szereplője számára szeretnénk értékes prog-
ramokat kínálni. A tavalyi évben egy térségi rajzpályázati 
versenyt hirdettünk általános iskolásoknak és középisko-
lásnak is, mely számunkra pozitív visszajelzéssel zárult. 
Ebből energiát merítve álmodtuk meg farsangi gyermek 
programunkat, melyet 2022. február 19-én Tápiószent-
mártonban tartottunk meg, ahol a legkisebb gyermek 5 
éves és a legidősebb 14 éves volt.

A mulatság egy napközis program volt, így a gyerkőcök 
reggel érkeztek és délután mentek haza élményekkel tele. 
Eseményünkön 16 szorgos kis méhecske vett részt, akik 
számára különböző programokat biztosítottunk. 

Rendezvényünket egy ismerkedős körjátékkal kezd-
tük, majd mindenki saját névjegykártyát készített, melyet 
egésznap viseltünk. A folytatásban farsangi szokásokról 
beszélgettünk, valamint közösen készítettünk díszeket, 
amivel az egész termet farsangi hangulatba varázsoltuk. 

Mindenki készített egy saját farsangi álarcot, melyek 
zsűri elé kerültek és négy alkotás helyezést is szerzett. 
Mindenki más emléklapot kapott arról, hogy részt vett a 
„házi álarcversenyünkön”. 

A program csúcspontja a fánk sütés volt, ahol az alap-
anyagokból a gyerekek készítették el a kész tésztát. A sü-
tésben ők nem vettek részt, mivel téli madarászás volt 
kint, ahol távcsővel figyelték a környék madarait, illetve 

madárhangokat kellett felismerniük. A sütés után kö-
zösen leültünk az asztalhoz és jóízűen fogyasztottuk el 
munkánk gyümölcsét.

A Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány 
munkatársai ezúton is szeretnék megköszönni a szülők 
bizalmát, valamint a gyerekeknek a jó hangulatot és a kö-
zös munkát. Továbbá szeretnénk megköszönni minden 
felnőtt segítségét, akik részt vettek a Farsangi mulatság 
lebonyolításában.

A jövőben tervezzük több gyermek program szervezé-
sét, melyről online felületeinken fogunk információt sze-
retettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Gulyás Mercédesz és Antalicz Csaba
Tápió Közalapítvány munkatársai 

Tisztelt Lakosság!
Ezúton szeretnék eleget tenni egy kérésnek, és ezúton szeretnék elnézést kérni a családtól. 

Kedves jelzést kaptam arról, hogy a Falunapon egy helybéli házaspár nem lett köszöntve a házassági évforduló-
sok között.
Sajnálom, hogy így alakult, higgyék el, nagyon szívemen viselem, hogy a lehető legtöbb párt tudjuk ünnepelni. 
Nem kaptam semmiféle jelzést arra, hogy lenne még házaspár, akit illene köszöntenünk. Itt és most szeretném 
ezt a hiányosságunkat pótolni és természetesen a Falunapon, igaz, egy év késéssel, de meg fogjuk kedves házas-
párunkat köszönteni illendően, mint azt tettük a többi házaspárral! Mivel 2020-ban nem tudtuk megtartani a 
Falunapot, így 2021-ben köszöntöttük azokat a házaspárokat is, akik 2020-ban jubiláltak.

50. éves házassági évfordulósaink:
Gál Sándor és Molnár Mária 1970.05.09.

Szeretettel gratulálunk, hosszú boldog, közös életet kívánunk!

Tápiószőlős Önkormányzata nevében: 
Dr. Szoboszlay Árpád polgármester

Balogné Oláh Johanna Kulturális bizottság elnöke
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Anyakönyvi hírek

• Reznák Márton Norbert  2021.12.06.
• Gál Amira Csenge  2021.12.10.
• Adamecz Diána  2021.12.27.
• Nagy Viktor Imre  2022.01.13.
• Szőke Csenge  2022.01.14.
• Farkas Szépe Lujza  2022.01.20.
• Balogh Nóra  2022.02.13.
• Dénes Zsombor  2022.02.22.
• Demény Léna  2022.03.01.
• Fakan Gréta  2022.03.09.

GRATULÁLUNK, JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

ÚJSZÜLÖTTEK

• Kiss Gabriella és Balogh Gábor  2022.01.07.
• Nyíri Csilla és Jakab László  2022.01.08.
• Balanyi Eszter és Bacsa Márton Mátyás  2022.02.12.
• Szabó Vivien és Szűcs Márk László  2022.02.18.
• Fehérvári Xénia és Papp Róbert  2022.03.11.

SZERETETTEL GRATULÁLUNK!  
SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

ELHUNYTAK 
• Horváth Józsefné (Bata Rozália Erzsébet)  1956-2021

• Horváth József  1981-2021

• Varga Jánosné (Verebik Mária)  1935-2021

• Koncsor László  1966-2021

• Kobela Mátyásné (Keresztúri Ilona)  1938-2021

• Horváth Gyula  1950-2022

• Demeter Sándor  1955-2022

• Komjáti Sándor  1948-2022

• Vonnák László  1942-2022

• Babocsai Károly  1948-2022

• Mészáros Ferenc László  1951-2022

• Varga Anna  1965-2021

• Demeter József Istvánné (Boros Julianna)  1959-2021

• Losonczy Ferencné (Márton Mária)  1944-2022

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

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

Adószámunk: 18700884-1-13
Köszönjük!



100. születésnap 
az Idősek Gondozási 

Központjában
2022. január 22-én 100. születésnapját 

ünnepelte az  
Idősek Otthonának lakója,  

DEMETER 
JÓZSEFNÉ  

(sz.: Balogh Rozália, 1922.01.23.)

Rózsika néni 2012. 10. 17-én költözött be az 
Idősek Gondozási Központjába, akkor még 
nem is gondoltuk, hogy ilyen szép kort fog 

közöttünk megélni. Kiváló egészségnek 
örvend testileg, lelkileg és szellemileg is. 

100. születésnapja alkalmából köszöntötte 
Őt a Polgármester Úr, a Polgármesteri 

Hivatal dolgozói, valamint a Gondozási 
Központ minden dolgozója. Rózsika 

néni nagy örömére a régi szomszédjai is 
megjelentek az ünnepségen, akik tortákkal 

és virágokkal halmozták el Őt.

Kívánunk még nagyon sok boldog évet,  
jó egészséget Neki közöttünk!


