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Védőnői pálya - 30 éves jubileuma Az új traktorunk

Tisztelettel köszöntöm a kedves olvasóinkat legújabb kiadásunkban! 
„Itt van az ősz, itt van újra…”, bár ez az ősz nem sok 

jóval kecsegtet, azért ne legyünk letargikusak. Sajnos 
a termény betakarítás az ország jelentős részén elma-
rad az aszály miatt, ezért nincs termény. Az energia 
árak kúsznak felfelé, az Unió szankciós politikájának 
köszönhetően, és sajnos a szomszédban zajlik a há-
ború. Várhatóan leépítések lesznek, bár egyelőre Ma-
gyarország tartja magát. Az Önkormányzat még csak 
megszorító intézkedéseket tesz, de sajnos ez a személyi 
állományt is érinti. Közben azért zajlik az élet és ter-
mészetesen a feladatok továbbra is itt tornyosulnak. A 
Sportcsarnok befejezés előtt áll, a fóliában az új ültetés 
befejeződött, a sertéstelep és a vágóhíd működik. Várha-
tóan e hónap végén átadásra kerül a kerékpársáv, amely 
csak felfestésre és táblázásra vár. Várjuk a Bölcsőde 
építésére vonatkozó zöld lámpát, a járda-kerékpárútnál 
a Pénzügyminisztérium engedélyét. Az elkészült Piac-
nál, hatósági bejárás után, ténylegesen igénybe veheti 

a lakosság és az árusok a teret. A Tájháznál elkészült 
az út, felszerelték a napelemeket. A következő évben 
remélhetőleg lesz lehetőség a felújításra. Az ivóvíz re-
konstrukciót illetően várjuk a legutóbbi közbeszerzés 
eredményét. A Polgármesteri Hivatal fűtés korszerűsí-
tése várhatóan az idén elkészülhet, a külterületi utakra 
beadott pályázat pedig döntésre vár.

Lezajlott a Fogathajtó verseny, az idén is nagyszámú 
résztvevővel. Ismételten kitettek magukért a szervezők, 
nagyon színvonalas, jó verseny volt. Évről évre, ha ki-
csit is, de folyamatosan javulnak a verseny feltételei. 
Gratulálunk a rendezőknek! Köszönjük a falu nevében 
ezt az áldozatos és nehéz munkát, amit minden alka-
lommal elvégeznek!

Új jegyző asszonyunk dr. Bertók Csilla nagy elánnal 
vetette magát a munkába. Bízom benne, hogy eredmé-
nyesen tudunk majd együtt tenni a településért.
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Az utak rendbetétele folyamatban van, a Fő út páros 
oldalánál kell a padkát kijavítani, hogy ne álljon meg 
a víz, mert jön a tél és sok kár keletkezhet a burkolat-
ban. Közben igyekszünk rendbe tenni a földutakat, és 
az utak mentét gépeinkkel. Gépállományunk ismét egy 
kistraktorral, pótkocsival, és hótolóval gyarapodott, a 
Magyar Falu Programnak köszönhetően. Elkészült a 
parkoló a Temetőnél és újabb járdák épültek a refor-
mátus és a katolikus oldalon egyaránt, valamint elszál-
lításra kerültek az évek óta elbontott, elhagyott sírkő 
maradványok.

Októbertől várhatóan újra indul az iskola büfé, új 
bérlőkkel. Elkészült az Iskola úton a politechnika épü-
letéből kialakított szolgálati lakás, beköltöztek a lakók. 

Október 1-jén ismételten megrendezésre kerül a Fa-
lunap, a program ebben a számban olvasható. Minden-
kit szeretettel várunk az idei évben ismételten megren-
dezésre kerülő, népszerű lovas szüreti felvonulásra a 
Falunap keretein belül.

Védő nénink, dr. Szoboszlayné Vrabecz Ildikó 30 
éves jubileumát tölti a településen, sokan már azok 
szülnek, akik neki születtek. Ildikónak köszönjük a 

sok-sok év fáradtságos munkáját! Kívánunk neki erőt, 
egészséget a további évekhez, sok sikert a munkájában! 
Továbbra is igénybe vehetők az ingyenes Covid –vakci-
nák, aki még nincs kellőképpen beoltva, jelentkezzen 
oltásra a háziorvosi rendelőben. 

Az év hátra lévő részében korábban szervezett ren-
dezvényeket illetően, jelenleg nem tudunk nyilatkozni, 
először látnunk kell a számlákat illetve a bevételeinket 
és kiadásainkat.

Felnőtt foci csapatunk újra szerveződött, reméljük, 
fiaink megállják a helyüket. A konditerem továbbra is 
működik, nagy népszerűségnek örvend. A Lovas klub 
is elkezdte a versenypálya kialakítását, az Önkormány-
zat által biztosított területen. Remélhetőleg ezzel is to-
vább szépül, épül településünk! Minden kedves érdek-
lődőt szeretettel várunk a Falunapon, remélhetőleg a 
Felvidék és a Délvidék is képviselteti magát. 

Hajrá Tápiószőlős!

Tisztelettel: 
dr. Szoboszlay Árpád

polgármester

Az új kerékpársáv Politechnikából átalakult új szolgálati lakás
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Tisztelt Tápiószőlősi Lakosok!
2022. szeptember 1. napjától látom el hivatalosan a jegyzői feladatokat Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivata-

lában így engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzak.
Születésemtől fogva Újszilváson élek férjemmel és kislányommal. Cegléden a Kossuth Lajos Gimnáziumban 

érettségiztem, ezt követőn a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán szereztem meg a jogi diplomámat, 
majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem gazdasági büntetőjogi szakjogász végzettséget szereztem, melyet a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem rendészeti vezető képzése követett. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú 
tagjaként 13 évet töltöttem gazdasági bűncselekmények nyomozásával.

Felfogásom szerint a jegyzői hivatás lényegi eleme a szolgálat a település lakossága, polgárai felé, s nem kevésbé 
a polgármesterek, képviselő-testületek és a kollégák irányába. Áldozatkész, kiterjedt és sokrétű munka. Munkámat 
azonban megkönnyíti a településen élő polgárok akaratát megjelenítő képviselők és települési vezetők felém irá-
nyuló bizalma és együttműködési szándéka. Munkatársaimmal a magas színvonalú, szakszerű és jogszerű döntés 
előkészítés, majd a döntések végrehajtása az egyik legfontosabb feladatunk, mind az önkormányzati, mind az ál-
lamigazgatási feladatok terén.

A siker zálogának a jó csapatot és a hivatásszeretet tartom. Vezérelvem, hogy mindig és mindenben keressem a 
humánus megoldást, segítséget nyújtsak a továbblépéshez, minden intézkedésemben érezhető legyen a szolgálat.

Várom megkereséseiket és igyekszem segítségükre lenni!
Tisztelettel: dr. Bertók Csilla jegyző

PARLAGFŰ ÉS EGYÉB  
ALLERGÉN GYOMOK ELLENI VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS!

Tisztelt Lakosság!
A 2008. évi XLVI. tv. 17.§ (4) bekezdése értelmében 

minden földhasználó és földtulajdonos, így a kiskertek 
tulajdonosa is köteles az ingatlanon a parlagfű virág-
bimbójának kialakulását megakadályozni és 
ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan meg-
tartani.

A parlagfű a legintenzívebb 
növekedési időszaka július 
hónap, ezt követően július 
végén és augusztus jónap-
ban történik a virágpor 
szóródásának legnagyobb 
tömege.

Ezért az ingatlan tulaj-
donosának illetve haszná-
lójának a gyomnövények 
kifejlődése elleni védekezést 
minél előbb végre kell hajta-
nia, ezt követően pedig a par-
lagfű és gyomok virágzását, az al-
lergén pollen levegőbe kerülését kell 
folyamatosan megakadályozni. 

A helyszíni ellenőrzést hivatalból vagy beje-
lentés alapján, külterületen az ingatlanügyi hatóság 
(Földhivatal), belterületen pedig a Polgármesteri Hiva-
tal végzi. A helyszíni ellenőrzés a tulajdonos előzetes 
értesítés nélkül is végrehajtható!

Tehát a Polgármesteri Hivatal jogosult belterületen, 
a parlagfüves ingatlanokon helyszíni szemlét tartani, 
majd parlagfű észlelés esetén azonnal közérdekű vé-
dekezést elrendelni, melynek költségei a tulajdonost, 

illetve a földhasználót terhelik.
A parlagfüves ingatlanok adatait a 

jegyző köteles megküldeni a Pest 
Megyei Kormányhivatal Növény- 

és Talajvédelmi Igazgatóság-
nak, aki a mulasztók ellen 

kiszabja a növényvédelmi 
bírságot. A bírság mértéke 
15.000 – 5.000.000 Ft kö-
zött határozható meg. A 
bírság mértékének alapja 
a parlagfűvel fertőzött te-
rület nagysága.

A parlagfű észlelése ese-
tén felszólításra nincs lehe-

tőség, az eljárást azonnal el 
kell indítani! A költségek, meg 

nem fizetésük esetén adók mód-
jára - az állami adóhatóság által – 

behajthatóak.
Tisztelettel kérek minden tápiószőlősi in-

gatlantulajdonost és földhasználót, hogy saját és lakó-
társai egészsége védelmében, végezzék el a területek 
gyommentesítését.

dr. Bertók Csilla jegyző
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Miért fontos?
Egyre szigorúbbak az élővizekbe mint befogadókba engedett 
tisztított szennyvizet illető környezetvédelmi elvárások, ami igen 
pozitív fejlemény a hatóságok gondolkodásmódjában. E dicséretes 
változásnak a csatornát igénybe vevő emberek szemléletében is be 
kell következnie. 

A csatornahálózat állapota és a tisztítótelep 
működése erősen függ a csatornába engedett 
szennyvíz tartalmától.  Vannak szennyezőanyagok, 
amelyekkel a szennyvízkezelési technológia 
nehezen tud megbirkózni. Néhány ember 
felelőtlen magatartása miatt az egész 
szolgáltatás ellehetetlenülhet, károsítva ezzel 
a többi fogyasztót, és végeredményben a 
természetet is. 

Az ember haj lamos azt gondolni, 
hogy ami el tűnt a lefolyón, amit 

levi t t  a v íz, at tól egyszer  
s mindenkorra megszabadult, 

bármi vol t is az. Azt képzel jük, 
a szennyvíz t isz t í tó majd úgyis 

ár talmat laní tani fog minden  
leeresztet t mérget.  

Ez sajnos nem igaz. A 
t isz t í tási technológia csak bizonyos 
határokon belül képes zavar talanul 

működni, ráadásul sérülékeny is.   

Civ i l izál t ember számára ezér t fontos a

C S AT O R N A -
HASZNÁLATI ILLEMTAN

Mivel a szennyvíztisztító-telepek elsősorban élő mikroorganizmu-
sok segítségével tisztítanak, a csatornahálózatba csak lebomló, 
őket nem károsító anyagok juttathatók. Ha a csatornahálózatba 
méreg kerül, elpusztíthatja a tisztítást végző szervezeteket, ez ál-
tal a befogadó élővíz sérülhet, ráadásul a szennyvíziszapot sem 
lehet hasznosítani a mezőgazdaságban.  

Vannak anyagok, amelyeket  
SZIGORÚAN TILOS a csatornába juttatni:

mérgek,  [
gyógyszerek és növényvédő szerek, [
nehézfém tartalmú folyadékok, [
tűzveszélyes anyagok, benzin, higító, festék stb., [
lebomlásuk során mérgekké, vagy   [

 tűzveszélyessé váló anyagok.

Vannak anyagok, amelyek ÜZEMZAVART 
okoznak, ezért nem szabad őket a  
csatornahálózatba juttatni:

Darabos szennyeződések

A csatornahálózat semmiképpen sem alkalmas szilárd hulla-
dékok „eltüntetésére”. Ezek elzárják a víz útját és tönkreteszik a 
szennyvízátemelőkben a szivattyúkat. 

Ilyen anyagok: 

bármilyen eredetű fa, kő, csont, műanyag háztartási   [
 eszköz, fémkupak, műanyag és üvegpalack stb.,

macskaalom (még ha természetbarát megjelölést   [
 is élvez), építési törmelék, homok, kavics,

vízben nem oldható egészségügyi anyagok   [
 (vatta, tampon stb.),

egyéb háztartási hulladékok (textil, növény,    [
 gyümölcsmag, szárnyasok tollazata, szőr stb.).

Szerves szennyezőanyagok

A szennyvíztisztító-telepek a normál életvitellel járó szennyvíz 
megtisztítására alkalmasak. Nem tartozik ebbe a körbe, ezért 
túlterhelést okozó szennyező anyagok a következők:

állattartásból származó híg trágya, [
háztartási ételmaradék, még akkor is,  [

 ha aprított (konyhamalac),

zsírok, olajok, [
háztartási állatfeldolgozásból származó hulladék,   [

 pl.: halfej, emlősök belsősége stb.

elpusztult kisállatok tetemei, [
emésztőkből szippantott nagy agresszivitású   [

 szennyvíz a szolgáltató engedélye nélkül.

Amit nem szabad a 
csatornába ereszteni

A szennyvízkezelési rendszer hidraulikai, 
mennyiségi TÚLTERHELÉSÉT okozhatja, ezért 
nem kerülhet a csatornába, (kivéve ahol ún. 
egyesített rendszerű csatornahálózat működik):

csapadékvíz, [
belvíz, [
talajvíz. [

1

3

2
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A zsírok és olajok a csatornában kihűlnek, reakcióba lépnek 
a szennyvíz más összetevőivel, és kemény, szappanszerű lera-
kódást okoznak. A csatorna emiatt előbb leszűkül, majd eldugul. 
Emellett egy biológiai folyamat következtében kénessav keletke-
zik, amely megtámadja és tönkreteszi a házi és a közcsatorna-
csöveket egyaránt. A rendkívüli dugulás-elhárítás és a csatorna-
javítás költségei törvényszerűen a csatornadíj amúgy elkerülhető 
emelését okozzák.

A csatorna csak akkor tudja a szennyvizet továbbítani, ha a 
szennyezőanyagok a vízben feloldódnak, vagy legalábbis elke-
verednek. A víztakarékos eszközök használata mellett előfordul-
hat, hogy a szennyvíz – főleg családi házas utcákban, ahol kevés 
a fogyasztó - túl sűrű lesz, így a kis lejtésű (2‰) csatornákon nem 
folyik el, ami dugulást és kellemetlen szaghatást okozhat. 

 

A házi szennyvízcsatorna  
akkor büdös, ha

leföldelik az átadási • 
aknát, illetve légmentesen 
lezárják az udvari tisztító 
aknák nyílásait,  

nem építik meg, vagy • 
üzemen kívül helyezik az 
épület szennyvíz lefolyó 
rendszerének szellőzőjét,

nem figyelnek a • 
lefolyók, padlóösszefolyók  
bűzelzáróira, és eltűnik 
a víz belőlük.

Csatornabekötés 

Ha egy épület csatornára rákötött helyiségének a padlóvonala a 
szolgáltatási pontnál lévő terepszint alatt helyezkedik el, és nagy 
esőzésekkor vagy duguláskor a csatorna megtelik, a szennyvíz 
kiönthet. Kerülni kell tehát az ilyen helyiségek csatornára köté-
sét, vagy ha ez nem lehetséges, a szolgáltató hozzájárulásával 
szennyvíz visszacsapó szelepet kell beépíteni, vagy legbiztonsá-
gosabb megoldásként házi szennyvízátemelőt kell létesíteni. En-
nek hiányában a károkért a szolgáltató nem tehető felelőssé.

Esővíz, talajvíz

A szennyvízcsatorna hálózat általában csak a szennyvizet képes 
elvezetni. Még akkor sem szabad más eredetű vizet bejuttatni, ha 
úgy tűnik, hogy ez a víz simán elfolyik.  A szabálytalan esővíz- és 
talajvíz-bebocsátások miatt túlterheljük a szennyvíztisztító-tele-
peket, de gyakran a csatornahálózaton kiöntéseket, lakóingatla-
nok elöntését okozhatjuk. A többletvíz elvezetése ezenkívül jelen-
tős többletköltséggel jár, és emiatt a csatornadíj is emelkedhet.

Amit okozhatunk, ha legyintünk 
a csatornahasználati illemre...

Hibaelhárítás a szennyvízcsatornán 
A házi szennyvízhálózat, és az épületek belső szennyvízgyűjtő vezetékeinek működéséről és fenntartásá-
ról az ingatlan tulajdonosának, használójának kell gondoskodnia. 

A közüzemi szennyvízhálózat (ide tartozik a bekötővezeték is) üzemeltetése a szolgáltató feladata. A házi 
és a közüzemi szennyvízhálózatot a szolgáltatási pont választja el egymástól. A szolgáltatási pont a bekö-
tő idom, vagy akna elfolyási pontja, ennek híján az ingatlan határvonala, zártsorú beépítésnél a falsíktól 
(a közterület felé) egy méter. 

Ha a közüzemi csatornahálózat bármely pontján, vagy berendezéseinél rongálást, meghibásodást ész-
lel, azonnal jelezze az üzemeltetőnek!

Egy hiányzó aknafedlap például életveszélyt jelent! 
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TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy törvényi kötelezettségének eleget téve Tápiószőlős Község Önkormányzat ebösz-

szeírást végez!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Állatvédelmi törvény) 42/B. § (1) bekez-

désben foglaltak alapján előírja, hogy a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat feladata az ebösz-
szeírás elvégzése. Az ebösszeírás célja a jogszabályban előírt ebrendészeti feladatok ellátása, és a veszettség elleni 
járványvédelmi megelőzés. 

Az önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatoktól helyi elektronikus nyilvántar-
tást köteles vezetni az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdo-
nának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatinak hatékony ellátása céljából. A törvény alapján az 
eb tulajdonosa/tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat az önkormányzat rendel-
kezésére bocsátani.

Kérem a Tápiószőlősön tartott ebek tulajdonosait, tartóit, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegye-
nek eleget, és nyilatkozni szíveskedjenek - a kizárólag Tápiószőlősön tartott - ebek adatairól a bejelentésre szolgáló 
adatlap kitöltésével!

Az adatlapok kitöltésének és visszajuttatásának határideje: 
2022. október 31. 

Ezúton felhívom az ebtartók, ebtulajdonosok figyelmét, hogy 2013. január 1. napjától minden négy hónaposnál 
idősebb eb csak transzponderrel (microchip-pel) megjelölve tartható (a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdés). Kérem, hogy a még meg nem jelölt 
ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni. Ezen kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabásá-
ra ad okot!

Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál, illetve letölthető a Tápiószőlős 
Község Facebook oldalról és az önkormányzati weboldalakról: www.tapioszolos.hu; tapioszolos.asp.lgov.hu linkre 
kattintva és a szeptemberben megjelenő Tápiószőlősi Újságban is elérhető lesz egy adatlap, mely fénymásolással 
sokszorosítható.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal részére az alábbi módokon:
• Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65.  

A borítékra kérjük írják rá: „EBÖSSZEÍRÁS”!
• Személyesen leadható a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjánál ügyfélfogadási időben.
• Elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában) az ado@tapioszolos.hu e-mail címre.

Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatás az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 42/B. § (5) bekezdése alapján kötelező! Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, 
vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) 
Kormányrendelet alapján állatvédelmi bírsággal büntethető, amelynek összege: 150.000,-Ft!

Köszönöm, hogy az adatlap visszaküldésével segítik munkánkat!

dr. Bertók Csilla 
jegyző
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Búzásbesenyőben jártunk
Ebben az évben újra meghívást kaptunk testvértelepülésünkből, Búzásbesenyőből. Július elején nagy örömmel in-

dult útnak a 24 fős tápiószőlősi csapat, hogy újra találkozhassunk a rég látott barátokkal. A szívélyes fogadtatás után 
szombaton egy közös kirándulást terveztek számunkra a vendéglátóink. Ez alkalommal megnéztük Torockót, a zöm-
mel magyarok lakta falut, mely hófehérre festett házaival igazi festői látvány nyújt. Székelykő látványa lentről is cso-
dálatos. Megkóstolhattuk a Somodi kalácsot, mint helyi különlegességet. Ellátogattunk a Nagyenyedi Bethlen Gábor 
Kollégiumába is. Vasárnap délelőtt a Szentmisét követően Simon István polgármester úr és Dr. Szoboszlay Árpád pol-
gármester úr elhelyezte az általunk vitt koszorút a Barátság kopjafánál, ahol közösen elénekeltük a Magyar és Székely 
himnuszt. Sokunknak könnyet csalt a szemébe. A nap további részében részt vettünk a búzásbesenyői Falunapon. A 
helyi néptáncosok látványos bemutatója után számos fellépővel a programban, felejthetetlen élményben volt részünk.

Hétfőn reggel könnyes búcsút vettünk vendéglátóinktól a következő viszontlátás reményében.
Hegedűs Sándorné Erika



8 TÁPIÓSZŐLŐSI HÍRADÓ 2022. szeptember

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE
Ismét szépkorút köszönthettünk,  

BORSÁNYI JÁNOSNÉ Julcsi nénit,
aki 2022. június 30. napján töltötte  

90. születésnapját.
Ez alkalomból a Tápiószőlős Község Önkormányzata 

nevében Dr. Szoboszlay Árpád polgármester, Gondi Etel-
ka jegyző és a Hivatal munkatársai köszöntötték ottho-
nában. Látogatásunkkor köszöntötték még a Nyugdíjas 
Klub tagjai is, akikkel bizony sok évig együtt volt Julcsi 
néni. Az emlékeket visszaidézve hallgattuk, hogy mennyi 
rétest, pogácsát, apró süteményt készítettek egy-egy jeles 
alkalomra. A kézimunkáiból is sok díszeleg otthonában. 
A hímzés, gobelin, subák készítésével töltötte szabad órá-
it.

„Mert bizony Ő nem az a korosztály, aki csak úgy tétle-
nül ült egy-egy téli estén.”

Jó volt hallgatni, hogy mennyi sok szép emléke volt 
gyermekkorától napjainkig.

Kedves Julcsi néni!
Kívánunk sok erőt, egészséget, boldog éveket!
ISTEN ÉLTESSE SOKÁIG!
(Azt hiszem, ezt kívánhatjuk a FALU minden lakosa 

nevében!)

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2023

Tápiószőlős Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2023. évre kiírja a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot szociálisan hátrányos helyzetű - jelenlegi és 
leendő - felsőoktatási hallgatók számára.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében 
(EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, amely elérhető az alábbi linken: https://bursa.
emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők 
a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPERBursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat 
elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.

A regisztrációt vagy belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot minden évben 
újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és kitöltését követően a pályázati űrlapot kinyom-
tatva és aláírva a szükséges mellékletekkel együtt a települési önkormányzatnál kell benyújtania a pályázóknak. 
A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott kötelező csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A csa-
tolandó mellékletek a formanyomtatványok letölthetők az alábbi linkekről. A szociális rászorultság igazolására 
vonatkozó további okiratokról szintén a város honlapján megtalálható pályázati kiírásból tájékozódhat a pályázó.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2022. november 3.
Benyújtás módja: javasolt személyesen a Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalnál (Tápiósző-
lős, Kossuth Lajos út 65.) ügyfélfogadási időben.

dr. Szoboszlay Árpád Károly 
polgármester
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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a koronavírus járványra 

tekintettel 2021. évről 2022-re halasztott teljes körű nép- 
és lakásszámlálásra 2022. október 1. és november 28. 
között kerül sor.

A népszámlálás egy olyan egyedülálló statisztikai adat-
felvétel, amely a begyűjtött adatok teljessége és területi 
részletezettsége révén teljes körű képet nyújt a népesség 
és a lakásállomány jellemzőiről.

A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályo-
kat - így a gyűjtendő adatok körét is - a 2021. évi nép-
számlálásról szóló 2018. évi Cl. törvény (népszámlá-
lási törvény) írja elő, mely szerint az adatszolgáltatás 
- az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az 
anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivé-
telével - kötelező, az adatszolgáltatók kötelesek azokat a 
valóságnak megfelelően megadni. A népszámlálási tör-
vény szerinti adatszolgáltatás - az egészségügyi állapotra, 
a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemze-
tiségre vonatkozó adatok kivételével - kötelező.

Az adatgyűjtés - a mai kor igényeinek megfelelően - 
egyrészt interneten, a kérdőívek önálló kitöltésével, vala-
mint elektronikus eszközöket használó számlálóbiztosok 
közreműködésével (papír alapú kérdőívek nélkül) valósul 
meg.

A népszámlálás 3 időszakra tagolódik:

1. időszak
2022. október 1. és október 16. között: az internetes 

önkitöltés időszaka (az online kitöltött kérdőíveket az 
adatgyűjtő rendszer 2022. október 16-án éjfélig fogadja);

2. időszak
2022. október 17. és november 20. között: a számláló-

biztosok általi személyes adatgyűjtés időszaka (azokon a 
címeken, amelyekről az internetes önkitöltési időszakban 
nem érkezett elektronikus kérdőív);

3. időszak
2022. november 22. és november 28. között: pótösz-

szeírás időszaka (ekkor az összeírásból kimaradt szemé-
lyeknek kell jelentkezni a helyi népszámlálási felelősnél 
(jegyzőnél), az önkormányzati hivatalban.

A népszámlálást megelőzően - 2022. szeptember 15. és 
30. között - a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) vala-
mennyi magyarországi címre felkérő levelet fog küldeni 
a népszámláláshoz kapcsolódó legfontosabb informáci-
ókról, mely tartalmazni fogja az internetes önkitöltéshez 
szükséges belépési azonosítót is.

A felkérő levél nevet nem, csak címet tartalmaz, ezért 
a pontos felkérés érdekében elengedhetetlen, hogy a leve-
lek a megfelelő címekre érkezzenek. A postai kézbesítés 
minél pontosabb teljesítése érdekében kérem a Tisztelt 
Lakosságot, hogy a házszámokat, illetve többlakásos 
épületek esetében az ajtószámot is pontosan tüntessék fel 
az épületeken és a postaládákon!

A KSH a népszámlálással kapcsolatban részletes tájé-
koztató oldalt (www.nepszamlalas2022.hu) indít, ahol ter-
vezetten 2022. második negyedévétől további naprakész 
információk érhetők el az összeírásról, a népszámlálás je-
lentőségéről, az adatfelvétellel kapcsolatos eseményekről 
és teendőkről.

dr. Bertók Csilla
ügyintéző

Tisztelt Lakosság!
A Takarékbank Zrt. tájékoztatása alapján felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét, hogy 

a Tápiószőlős Takarékbank fiókja az októberi hónap végével

MEGSZŰNÉSRE KERÜL.
Tápiószőlős legközelebb eső elérhető Takarékbank listája:

• Cegléd, Eötvös tér 6. 2700
• Nagykáta, Dózsa György út 10. 2760
• Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 17. 2711

Megértésüket előre is köszönjük.
Tisztelettel:  Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala
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Szakmai nap az óvodában
Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és 

Óvoda a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ Bázis In-
tézménye.

A szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ Tavaszi Peda-
gógiai Napokat szervezett, és ennek keretében óvodánk 
„Jó gyakorlatot” mutatott be, amely Iskola-előkészítő 
program címmel került be a térség környező óvodáinak 
és iskoláinak programkínálatába. Erre a szakmai napra 
óvodapedagógusokat, tanítókat és minden olyan szakem-
bert vártunk, akik szoros kapcsolatban állnak az óvodai 
nevelés érintő szakmai kérdésekkel, jelen esetben az isko-
lára való felkészítés témakörével.

A bemutatásra került iskola-előkészítő programunk 
célja az volt, hogy játékos formában fejlessze az óvodásko-
rú gyermekeknél azokat az iskolai tanuláshoz szükséges 
képességeket, amely az olvasás, írás, számolás elsajátítá-
sához elengedhetetlenül szükségesek és ezáltal elősegítik 
a zökkenőmentes óvoda- iskola átmenetet.

Szép számmal érkeztek a környező kistérség óvodái-
ból, iskoláiból pedagógusok, sőt külön megtiszteltetés 
volt számunkra, hogy felkeltette a bemutatásra kerülő „Jó 
gyakorlat” a szolnoki pedagógiai központ egyik jeles kép-
viselőjének figyelmét, aki személyes jelenlétével is meg-
tisztelte óvodánkat.

Óvodánk középső, katica csoportjában történt a bemu-
tató foglalkozás megtekintése. Mert programunk szerint 
az iskolára való felkészítés nemcsak óvodánk nagycso-
portjában történik, hanem már óvodába lépéstől kezdve 
egy folyamatot képezve jelen van.

A bemutatott foglalkozás, az óvoda környezeti témá-
jához kapcsolódva a gyerekek életkori sajátosságait figye-
lembe véve, játékos módon járult hozzá a gyermekek ké-
pességeinek fejlődéséhez a délelőtt folyamán.

A foglalkozás témája a Tyúk, kakas és a csibe életéről 
szólt. Mesei keretbe ágyazva alakítottunk ki két nyuszi 
csapatott, akik izgalmas akadályokon, feladatokon ke-
resztül szerezték meg a baromfiudvarból a tojásokat a 
gyerekek számára.

Feladatok alapját a mozgás képezte, de emellett fontos 
helyet kaptak a téri tájékozódás, látás, hallás, tapintás fej-
lődését elősegítő gyakorlatok, a gondolkodás és az anya-
nyelvi képességeket fejlesztő játékok is.

A foglalkozás végén lehetőség nyílt a látottakhoz kap-
csolódó szakmai beszélgetésre a feltett kérdések megvá-
laszolására.

Törekedtem arra, hogy az általam bemutatott „Jó gya-
korlat” inspirációt jelentsen a jelenlévők számára, lehető-
séget adjon az egymástól való tanulásra, óvodánk szak-
mai tudástárának bővítésével pedig az intézményi célok 
megvalósulását is elősegítse, gondolva itt az Óvoda-iskola 
átmenet megkönnyítésére.

Minden kedves érdeklődő elismerő és dicsérő szavak-
kal illette ezt az újszerű pedagógiai munkát és nem utolsó 
sorban az igen ügyes katica csoport magatartását és telje-
sítményét.

Tóthné Erős Zinaida
Katica csoport óvodapedagógusa

tagintézményvezető

VI. Tápiószőlősi Fogathajtó verseny
A Tápiószőlősi Baráti Lovas Sportegyesület rendezé-

sében 6. alkalommal került megrendezésre fogathajtó 
verseny a sportpályán.

Ezúttal is szép számban vettek részt hajtók, mind a 
két nap versenyein. Pénteken 49 szombaton 64 hajtó 
regisztrált.

A meleg és a szárazság ellenére izgalmas verseny-
napokat tudhatunk magunk mögött. Bízunk abban, 
hogy akik kilátogattak, az idén is élvezték a versenyt. 

A gyerekeknek most is rendelkezésükre állt az ingye-
nes ugrálóvár és arcfestés, csillámtetoválás. Volt póni 
lovagoltatás és a kirakodó vásárban is kedvükre vásá-
rolhattak, nézelődhettek az érdeklődők.

Szeretnénk megköszönni mindenkinek a támogatá-
sát és segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy szín-
vonalas rendezvénnyel örvendeztettük meg a közönsé-
get!

Tápiószőlősi Baráti Lovas Sportegyesület
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VI. Tápiószőlősi Fogathajtó verseny 
EREDMÉNYEK

2022. augusztus 26. péntek éjszakai verseny:
Kettesfogat CAN-C Kombinált:
1. Némedi György (Abonyi Lovas Klub)
2. Szabó Zoltán (Mindszenti Lovas Klub)
3. Boros Boglárka (Abonyi Lovas Klub)
4. Küri Albert (Kökényes Tanya LSE)
5. Ragó Zsolt (Besenyőtelki LHE)
6. Némedi Gábor(Tápiószőlősi Baráti Lovas 

Sportegyesület)

Kettesfogat CAN-D akadályhajtás:
1. Nagy András  

(Tápiószőlősi Baráti Lovas Sportegyesület)
2. Mikus László (Abonyi Lovas Klub)
3. Dávid Ádám (Boldizsár Lovastanya Egyesület)
4. Gyöngy Zsombor (Boldizsár Lovastanya Egyesület)
5. Steiner Hajnalka (Ceglédbercel)
6. Végh Gábor (Tápióbicske)

Póni Kettesfogat CAN-D akadályhajtás:
1. Kis Márk (Jászárokszállás VSE)
2. Szebeni Martin Sándor  

(Tápiószőlősi Baráti Lovas Sportegyesület) 
3. Szebeni Martin Sándor  

(Tápiószőlősi Baráti Lovas Sportegyesület)
4. Szűcs Balázs (Abonyi Lovas Klub)
5. Kosztolányi Alexandra  

(Tápiószentmártoni Lovas-Baráti SE)
6. Túróczi Regina  

(Tápiószentmártoni Lovas-Baráti SE)

2022. augusztus 27. szombat:
Póni kettesfogat CAN-C akadályhajtás:
1. Marton Emese Zsuzsanna  

(Tápiószőlősi Baráti Lovas Sportegyesület)
2. Szebeni Martin Sándor  

(Tápiószőlősi Baráti Lovas Sportegyesület) 
3. Kis Márk (Jászárokszállás VSE)
4. Majoros Anna (Első Magy.Pónifogathajtó)
5. Kosztolányi Zoltán  

(Tápiószentmártoni Lovas-Baráti SE)
6. Marosi Zoltán (Első Magy.Pónifogathajtó)

Egyesfogat CAN-C akadályhajtás:
1. Sárközi Tímea (Jászberényi LBK)
2. Mikus László (Abonyi Lovas Klub)
3. Kalacsi Péter  

(Tápiószőlősi Baráti Lovas Sportegyesület)
4. Katona Tamás (Tiszaföldvári Lovas Klub SE)
5. Szillási Gábor Márk (Vámosgyörki SE)
6. Tóth Dániel (Alfa Lovassport KFT)

Kettesfogat CAN-C akadályhajtás:
1. Ócsai Csaba (Carlo Lovassport Egyesület)
2. Kiss Sándor (Vámosgyörki SE)
3. Cserni Sándor (Holdfény Lovas Sport Egyesület)
4. Kóczián Péter (Jászárokszállási VSE)
5. Nagy András  

(Tápiószőlősi Baráti Lovas Sportegyesület)
6. Mikus László (Abonyi Lovas Klub)

Póni kettesfogat CAN-D akadályhajtás:
1. Szűcs Balázs (Abonyi Lovas Klub)
2. Habony Sándor (Abonyi Lovas Klub)
3. Marosi Katalin (Első Magy.Pónifogathajtó)
4. Túróczi Regina  

(Tápiószentmártoni Lovas-Baráti SE)

Egyesfogat CAN-D akadályhajtás:
1. Antal Petra (Jászárokszállási VSE)
2. Szunyogh Lilla Kinga (Vámosgyörki SE)
3. Velkei Erzsébet Ágnes (Kincsem Lovaspark SE)
4. Csipes János Zoltán (Kincsem Lovaspark SE)
5. Illyés János  

(Tápiószőlősi Baráti Lovas Sportegyesület)

Kettesfogat CAN-D akadályhajtás: 
1. Hevér Máté (Tarnamenti Lovas Se)
2. Steiner Hajnalka (Ceglédbercel)
3. Gyöngy Zsombor (Boldizsár Lovastanya Egyesület)
4. Bakos Károly (Tápiószentmártoni Lovas-Baráti SE)
5. Tóth-Molnár Márton (Tiszakécske LE)
6. Végh Gábor (Tápióbicske)
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A 2022. évi Tápiószőlősi Fogathajtó verseny  
támogatóinak névsora

• Tápiószőlős Község Önkormányzata
• Dobos József és családja
• Veres László és családja
• Veres Mihály és családja
• Szűcs József
• Nagy Lászlóné
• Soós Mihály és családja
• Kuli Mihályné 
• 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
• Bálint Zsolt és családja Tápiószele
• Barátság Nyugdíjas Klub
• Lakos László és családja
• Mihalovics Zsolt és családja
• Kalacsi Miklós és családja
• Krupa Sándorné
• Lajtai Sándorné
• Pintér János és Pintér Jánosné
• id. Domonics Sándor és családja
• Macsik János és családja
• Straubinger Ferenc és családja
• Földvári Ferencné
• Szabó Jánosné
• Ládi József
• Kása Pálné
• Nagy Zoltánné
• Szabó János és családja
• Simon Gábor és családja
• Szőlős-Hús Kft
• Mikó Zsolt és Dankó Zsolt
• Földvári József Cegléd
• Kóczián Péter
• Simon Zsuzsanna és Marton Emese
• Kézér László és családja
• Hegedűs Sándor és családja
• Némedi Nándor és családja
• Visnyei János és családja
• ifj. Hegedűs Sándor és családja
• Hevér Róbert
• Barna András és családja
• Bíró Ferenc
• Tóth József és családja
• Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület

• Tápiószőlősi Központi Konyha
• Abonyi Lovas Klub
• Bedő Mihály és családja
• Napkirályfi Manufaktúra Kft
• Kosztolányi Zoltán
• Domonics Imre
• Komjáti János
• Vonnák Máté
• Falusi Tamás
• Turóczi Ferenc
• Visnyei Gábor
• Kosztolányi Csenge
• Bedő Dorina
• Tápió Nyomda Kft Tápiószele
• Kalacsi Miklós
• Bata Pál és családja
• Nemes Sándor és családja
• Kalacsi László és családja
• Szőlő ABC
• Kalacsi Péter és családja
• Végh Gábor
• Heka Attila és családja
• Maka Sándor és családja
• Galbács Ferenc és családja
• Tóth Sándor és családja Újszilvás
• Tóth László és családja Újszilvás
• Kovács Hajnalka és családja
• Bata Károlyné
• Nyíri Mihály és családja
• Némedi Endre és családja
• Veres József és családja
• Farkas Mihály és családja
• Árpás János és családja
• Sissi Virág
• Koncz Tamás
• ifj.Gál Róbert
• ifj. Némedi György
• Terék Róbert és családja
• Boros Pálné
• Földvári Ferenc
• Bende Zsuzsanna
• Molnár Viktor és családja
• Mihály József
• Nagy András
• Pető István
• Pintér Gyula és családja
• Szabó István és családja

Köszönjük, hogy hozzájárultak rendezvényünk megvalósulásához!
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AKTUALITÁSOK  
A FERZOL KFT. ÉLETÉBEN

Az elmúlt időszakban a nyári, szabadságolási szezon 
ellenére a FERZOL Kft. életében több fontos esemény 
is történt. Új lézerhegesztőrobot berendezés érkezett a 
vállalathoz. Folyik a közép és felsőoktatási duális kép-
zésben érintett hallgatók szakmai tanévkezdésének 
koordinálása. A vállalat – a hagyományokat követve – 
ebben az évben is iskolakezdési támogatást biztosított 
az iskolás korú gyermekekkel rendelkező munkatár-
sainak. A FERZOL csapata bronz minősítést kapott a 
Szolnoki Gulyásfesztiválon.

A FERZOL Kft. 2022-ben is lépést kíván tartani ver-
senytársaival és az 
iparági technológiai 
kihívásokkal. Így nem 
maradtak el 2022-ben 
sem a technológiai fej-
lesztések. Új, modern 
csúcstechnológiát kép-
viselő eszközökkel bő-
vült a cég gépparkja. 
Mindezek közül kiemel-
kedett a vállalat új lézer-
hegesztőrobot berende-
zése, amely a modern 
hegesztéstechnológia 
csúcsát jelenti.

A Ferzol Lemezmegmunkáló Kft. tápiószőlősi telep-
helyén telepítésre került japán gyártmányú, Amada FLW 
M5 típusú lézerhegesztő robot az első ilyen berendezés 
Magyarországon. A berendezés által alkalmazott lézerhe-
gesztési eljárás egy olyan technológia, amely segítségével 
kettő vagy több fémalkatrész összeillesztése kivitelez-
hető egy magas intenzitású fénysugár segítségével. A lé-
zerhegesztés egy alacsony hőbeviteli hegesztési módszer, 
amelyet nagyon keskeny hőhatási övezet jellemez, eszté-
tikus megjelenéssel párosítva. A lézerhegesztési eljárás 
a legjobb módszer a vékony lemezek összeillesztésére az 

Anyakönyvi hírek

• Hajdu Anikó – Koczkás Tibor  2022.06.21.
• Szabó Emese Enikő – Farkas Sándor Florin  2022.06.24.
• Csete Annamária – Ágoston Csaba  2022.07.13.
• Ősi Brigitta – Budai György  2022.07.23.
• Kocsis Ramóna – Terenyi Richárd  2022.07.16.
• Mikus Zsuzsanna – Dombai Tamás  2022.07.30.
• Nagy Eszter – Kenyó Géza  2022.07.29.
• Borics Berta Viktória – Szabó Richárd  2022.08.05.
• Kazinczi Nikoletta – Rózsa András  2022.08.12.
• Baráth Bettina – Cseh Gábor  2022.08.13.
• Gulyás Szilvia – Tóth Zoltán  2022.08.17.
• Béni Brigitta – Stark Béla  2022.08.19.
• Hajdu Eufrozina Franciska – Kovács Péter  2022.08.13.
• Lőrinc Kitti – Törőcsik Viktor  2022.08.26.
• Tóth Noémi – Kerekes Imre  2022.09.03.
• Lódi Mirella – Ujvári Martin  2022.09.02.

SZERETETTEL GRATULÁLUNK!  
SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK ÚJSZÜLÖTTEK

ELHUNYTAK 
• Toró Zoltán Lajos  1947-2022

NYUGODJON BÉKÉBEN!

• Varga Eszter 2022.07.07

• Komjáti Máté  2022.07.12

• Ábrán Adél  2022.07.22.

• Lakatos Kamilla Léna  2022.08.12

• Tószegi Mira  2022.08.16

• Ellenpacher Barnabás  2022.08.22.

• Szedő Tamás Hugó  2022.09.06.

• Mendel Anna  2022.09.09.

GRATULÁLUNK! JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!
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esetleges deformációk, torzulások elkerülése érdekében, 
hiszen teljes átolvadást biztosít a teljes keresztmetszeten. 
A vállalatnál korábban már két kézi lézerhegesztő beren-
dezés is telepítésre került, viszont az új automatizált ro-
botnak köszönhetően a hegesztési volumen növelhető és 
a minőség is fejleszthető.

Évek óta kiemelt jelentőségű a FERZOL életében – a 
vállalat társadalmi felelősségvállalását is erősítve – a fia-
talok pályaválasztásának segítése, szakmai ismereteinek 
fejlesztése, szakirányú középfokú és felsőfokú képzések 
gyakorlati támogatása. Belső vállalati képzéseik mellett 
2016 óta biztosítanak lehetőséget középiskolás tanulók 
és felsőoktatási képzésben résztvevő hallgatók részére, 
diákmunka, szakmai gyakorlat, kooperatív képzés, illet-
ve duális képzés keretében a szakmai tudás fejlesztésére. 
Mindeddig 107 diák szakmai fejlődését tudta segíteni a 
FERZOL. Nagy örömükre szolgál, hogy több vállalati 
szakmai gyakorlati programban résztvevő fiatal megta-
lálta első munkahelyét is a képzés befejeztével a FERZOL 
Kft.-nél. A szakmai ismeretek megszerzését tapasztalt 
munkatársak, mentorok mellett négy szakoktató kolléga 
is segíti. Ők a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 
szervezett gyakorlati oktatói képzésen sikeres vizsgát tet-
tek és szakoktatói minősítést kaptak (Borsányi Zoltán, 
Csuka Károly, Gonda Tibor, Szabó Károly).

Eleget téve a Szakképzési törvény előírásoknak a du-
ális képzőhely nyilvántartásba vételi eljárása a FERZOL 
Kft-nél 2022. szeptember 08-án sikeresen megtörtént. 
Ebben a tanévben a diákmunka és nyári gyakorlat mel-
lett két középfokú képzési centrumból és öt felsőoktatási 
intézményből összesen 21 fő, 16 középiskolás tanuló és 5 
felsőoktatási képzésben résztvevő hallgató kezdi meg du-
ális képzését a vállalatnál. A fiatalok az együttműködés 
eredményeként megismerkedhetnek a fémipar modern, 
csúcstechnológiát képező eszközeivel, tapasztalt munka-
társakkal és valós tudást szereznek, produktív munkát 
végeznek a vállalatnál. 

Összhangban a diákok képzési támogatásával, a FER-
ZOL munkatársai nemrégiben a Neumann János Egye-
tem GAMF Műsza-
ki és Informatikai 
Karán jártak és tá-
jékoztatót adtak 
a hallgatóknak a 
vállalat által kínált 
szakmai képzés le-
hetőségeiről.

Szeptemberben 
ismét megkezdődött 
a tanév, a környeze-
tünkben élő gyer-
mekek elindultak is-
kolába, megkezdték 
tanulmányaikat. A 
koronavírus járvány 
enyhülését követően 

a szomszédságunkban kirobbant háború ismét jelentős 
módon, sajnos várhatóan még hosszabb időszakra befo-
lyásolja életünket. Az energiahordozók árainak emelke-
dése, a rezsi költségek növekedése és a mindennapi élet 
drágulása nem várt kihívások elé állítja a családokat. A 
FERZOL Kft. enyhítve az iskolakezdés nehézségeit, segít-
ve a terhek könnyítését ebben az évben is iskolakezdési 
támogatást biztosított iskolás korú gyermekekkel rendel-
kező munkatársai részére. 

A pandémiás hely-
zet és a korlátozások 
enyhülésével min-
denhol újra lehetnek 
közösségi események, 
így a FERZOL Kft. is 
igyekszik kihasznál-
ni a lehetőséget és a 
munkatársaik részére 
végre ismét tartalmas 
programokat szer-
vezhetnek. A vállalat 
szolnoki telephelye 
csapatépítést tartott, 
ezúttal a Szolnoki 
Gulyásfesztiválra te-
lepültek ki. A FÉMES SÉFEK csapatának gulyása – nagy 
sikert aratott - bronz minősítést kapott 2022. szeptember 
10-én a XXIV. Szolnoki Gulyásfesztivál főzőversenyén. 
Gratulálunk az elismeréshez!

további információk: www.ferzol.hu 
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Aktív Családi Nap a Tápió Natúrparkban
Mit is jelent az, hogy aktív csa-

ládi nap a Tápió Natúrparkban? – 
Mint az már ismeretes a térség la-
kosai előtt, év elején lehetőségünk 
nyílt egy pályázat beadására, mely-
nek keretein belül 10 natúrparkot 
támogatott a Magyar Natúrpark 
Szövetség és az Aktív Ökoturisz-
tikai Fejlesztési Központ, hogy ak-
tív tevékenység köré épülő napot 
szervezzenek, melynek középpont-
jában a fenntarthatóság, a termé-
szetvédelem valamint a gyermekek 
állnak. Rendezvényünket 2022.au-
gusztus 13-án tartottuk Farmoson.

A pályázat elnyerését követően 
az volt a legfontosabb számunkra, 
hogy olyan rendezvényt hozzunk 
létre, ahol minden gyermekprog-
ram ingyenes, így a lehető legszí-
nesebb palettát próbáltuk össze-
tenni a legkisebbek részére. Mindemellett nagyon fontos 
volt az, hogy a Tápió-vidék minden településéről egy helyi 
civil szervezet vagy helyi termelő jelen legyen, és a telepü-
lés arculatát képviselje. A 21 település, hihetetlen össze-
fogásra képes, és számtalan értékes kincset rejt magában.

A program megtervezésének következő fázisában nagy 
hangsúlyt fektettünk arra, hogy az aktivitást is kiemeljük, 
így a délelőtti órákban kerékpáros, gyalogos és lovas kocsis 
túrák indultak. Túráink során a természeti kincseinket is 
megnézhették a résztvevők, hiszen szakvezetők kísérték 
útjukat. Színpadi műsoraink 12 órát követően indultak. 
Szabó István, a Pest Megyei Önkormányzat elnökének 
köszöntőjét megelőzően Terék József tárogatóművész nyi-
totta meg rendezvényünket Pest megye verbunkjával. A 
rendezvény megnyitóját a Tápió Énekegyüttes lányai ko-
ronázták meg műsorukkal. A megnyitót követően indul-
tak el koncertjeink és előadásaink. A színpadon hallható 
volt a Holdon Macska Zenekar, majd a Bogárháton Be-
mutatók bogaras bácsijának mesés előadás. Mint tudjuk 
térségünkben nagy múltja van a hagyományőrzésnek, így 
fontosnak tartottuk egy népviseleti blokk biztosítását is. 
Ezen kívánságunknak eleget tett a Kókai Néptáncegyüt-
tes és a farmosi Csuhajja Néptáncegyüttes. Ezt követően 
pedig színpadunk szinte felrobbant az EnterTrain Party 
Band előadásától, melyet George Jr. lemezlovas zenei mű-
sora zárt. 

A nap folyamán lehetőség nyílt minden kedves látogató 
számára, hogy a Farmosi Közösségi Házban megtekint-
hesse a Farmosi Értéktár kiállítását, valamint Terék József 
munkásságát, melyet 2008- 2022 közötti időszakban foly-
tatott. A Farmosi Vízparti Élet Háza egész nap ingyenesen 
látogatható volt, ahol Bozóki Balázs tartott egy interaktív 
előadást a Tápió Natúrpark területén élő kététűekről.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden civil szer-
vezetnek és térségi kézművesnek, akik részt vettek ren-
dezvényünkön. Továbbá szeretnénk megköszönni ön-
kénteseink és minden segítőnk munkáját, akik nélkül 
rendezvényünk nem valósulhatott volna meg. 

Köszönettel tartozunk fő támogatóinknak is: 
• Szabó István elnök úr
• Czerván György országgyűlési képviselő
• Magyar Natúrpark Szövetség
• Aktív Ökoturisztikai Fejlesztési Központ
• Szórómédia
• Farmosi Hagyományörző Egyesület
• Káva Közösségért Közhasznú Egyesület
• BB Folk
• Farmos Község Önkormányzata
• Tápiószentmárton Község Önkormányzata
• Pándi Tájház
• Duna – Ipoly Nemzeti Park
• Blaskovich Múzeum
• Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
• Farmosi Polgárőr Egyesület
• Nagykátai Rendőrkapitányság
• Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális 

Intézmény
• Újszilvási Baráti Íjászkör
• Helyi vállalkozók
• Tóth Józsefné Intézményvezető
• Kollár János Intézményvezető
• Horváth László polgármester
• Dr. Boér Imre Hunor polgármester
• Zollai Máté – tűzvédelmi szakember

Gulyás Mercédesz
Tápió Közalapítvány munkatársa
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FALUNAP
1.

A rendezvény helyszíne: Tápiószőlős Sportpálya (2769 Tápiószőlős, Sport út 2.)

Október 1. – szombat:
8:00 Főző-sütő verseny kezdete
 Gyülekező a szüreti felvonuláshoz

9:00 Szüreti felvonulás  
(lovasok, ceglédi betyárok, mazsorett) 
3 megálló: Faluház, Tápiószőlős park,  
Idősek otthona

12:00 Visszaérkezés

12:30 KOZMA GYÖRGY citeraművész
13:30 Traktor ügyességi verseny
14:30 Polgármesteri köszöntő
 Eredményhirdetés:  

traktor, főző és sütő verseny
15:30 Házassági évfordulós párok 

köszöntése
16:00 Barátság Nyugdíjas Klub énekkara

16:15 KADLOTT KÁROLY
17:00 Csuhajja Néptáncegyüttes
17:30 Fehér Kitti
17:40 Ritmus Dance

17:45 GALLAI GYULA 

19:15 IDŐUTAZÓ ROCK BAND 

21:30 Desperado  
feat. Réka

22:45 Yoko Retro DJ.Gubával 
Mindenkit szeretettel várunk! 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

XI. Tápiószőlősi 2022.
október

Gallai  Gallai  
GyulaGyula

Időutazó Időutazó 
Rock BandRock Band

Yoko Retro Yoko Retro 
DJ.GubávalDJ.Gubával

Kadlott Kadlott 
KárolyKároly


