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Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Kedves Olvasókat! 
Itt van az ősz, itt van újra….. 

Mondhatjuk szép időszak, de feladattal teli. Ahogy 
már megszokhatták, szeretném ismertetni Önökkel a 
faluban zajló eseményeket.

A csatorna (házi) bekötések folyamatosan halad-
nak községünkben. A szennyvíztisztító telep próba-
üzemben működik, a négy átemelő ellátja funkcióját. 
Köszönet a lakosság fegyelmezettségének, eddig ko-
molyabb probléma nem jelentkezett! A csatornázás 
végeztével az utak helyreállítása zajlik. Kérem a la-
kosságot, amennyiben hiányosságokat tapasztalnak, 
jelezzék a Polgármesteri Hivatalban, vagy a SADE 
irodában. A fő út középső szakaszának helyreállítása 

előreláthatólag októberben befejeződik. A Határ és a 
Boróka utak az idén elkészülnek. A Sportcsarnok a 
tél beállta előtt takarást fog kapni. A START munkap-
rogram keretében megvalósult sertéstelep és vágóhíd 
működik. Megnyílt ismételten a húsbolt, ahol friss, 
jó minőségű termékekkel látjuk el a lakosságot, és a 
konyhánkat. A fólia felújítás első szakasza lezárult. A 
két nagy sátor új szerkezetet kapott, a duplafalú, fel-
fújható palást kialakítása megtörtént, a sátrak teljes 
hosszában oldalszellőzők kerültek kialakításra. Zaj-
lik a gázmentesítő rendszer tervezése és kialakítása a 
termálkútra. Közben a fóliában folyamatos a terme-
lés. Az új ültetésű paradicsomok szépen virágoznak. 
Karalábé és saláta került és kerülni fog kiültetésre. 
Mint már írtuk, az ivóvíz rekonstrukció,(új ivóvíz kút 
fúrása, új tisztítók kiépítése, kb. 1 km gerincvezeték 
csere, új víztisztító stb.) közbeszerzési kiírása a 4. ne-
gyedévben történik meg. A járda-kerékpár út kiviteli 
tervei készülnek, azonban csak az ivóvíz rekonstruk-
ció után valósulhatnak meg, várhatóan 2021 őszén. 
Újabb pályázatok kerültek beadásra, bízunk benne, 
hogy sikerrel járnak. 

Elkészült a szennyvíztelepre vezető út. A Fő 
úton az öreg, helyenként harkály lyuggatta, régi fa  

Az oldalszellőzővel ellátott fóliaSzennyvíztelep
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villanyoszlopok új betonoszlopokra lettek cserélve. 
Ki lett javítva az Alkotmány út a csatornázás okozta 
hibák után.

Szomorú, de sajnos az utóbbi időben több alka-
lommal is betörések keserítették meg a lakosság éle-
tét. Örömmel tudatom önökkel, hogy hála a rend-
őrség munkájának a betörő csapat rács mögött van! 
Ugyanakkor felhívom a figyelmet, hogy védjük ott-
honainkat! Győződjünk meg, hogy be van e zárva az 
ajtó, ablak, mert, ahogy mondani szokták: „Alkalom 
szüli a tolvajt!” A másik szomorú történet a szelek-
tív szigetek körül kialakult helyzet, az ott kialakult 
áldatlan állapot! Megkérem a Lakosságot, hogy csak 
az odaillő hulladékot helyezzék el a szelektív szigete-
ken! Ha idegen személyeket látnak nagy mennyiségű 
szemetet lerakni a szigeteknél, kérem, jelezzék azt a 
Polgármesteri Hivatalban, a Körzeti Megbízottnak, 
vagy a Polgárőrségnek. Ebben az évben a kialakult 
helyzet miatt szeretnénk bekamerázni a szigeteket, 
ezzel egyértelművé téve az szabályszegők kilétét. Sze-
retném felhívni a Lakosság figyelmét arra is, hogy 
Balogné Oláh Johanna szervezésében elektromos és 
elektronikai hulladékgyűjtés lesz 2020. szeptember 
26-án, szombaton 8.00- 15.00 óráig a Polgármesteri 

Hivatal hátsó udvarán. Kérem, éljenek a lehetőséggel, 
hozzanak el minden használhatatlan elektromos esz-
közt! 

A lakossági lomtalanítás külön kérésre megtörté-
nik, amennyiben jelzi a lakosság az igényt a DTKH 
Nonprofit Kft-nél. A következő feladat a porták 
előtti terület, árkok, kinyúló gallyak rendbetétele, 
levágása. Az ingatlanok előtti árkok csapadékvíz 
szikkasztására vannak, kérem, senki ne húzza fel 
az árok szélét magasra, hogy a víz még véletlenül 
se tudjon belemenni, mert az nem arra való! Nagy 
köveket se tegyenek ki az út széle felőli oldalra az 
árkok szélére, mert balesetveszélyesek! Tartsuk 
rendbe településünket, mert ez a miénk, és senki 
nem fogja helyettünk lekaszálni a füvet, nem teszi 
rendbe az árkot, nem vágja le helyettünk az utakra 
belógó gallyakat. A Sporttelepen zajlik az élet. Csa-
pataink újból játszanak, sok sikert kívánok nekik, 
és reméljük, a vírus engedi az őszi szezon befejezé-
sét! Az iskolában újra indult az oktatás. Mint min-
dig megjegyzem, vigyázzunk gyermekeinkre, mert 
most ismét többen közlekednek! Kérem, a hama-
rosan elkészülő Fő úton se menjenek gyorsabban a 
megengedettnél, bármennyire is csábító lesz az új 

A duplafalú felfújt fóliasátor

Szennyvíztelep

Felfújó motor a fóliában
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aszfalt felület! Előzzük meg az esetleges baleseteket! 
Az iskolai fejlesztéseket a gyerekek nagy örömmel 
használják, úgy gondolom, jó kezekben van az óvo-
dánk, iskolánk. A bölcsőde pályázat elbírálása még 
tart, reményeink szerint 2021-ben megépül. A védő-
női-fogorvosi épület szigetelése és tető felújítása vár-
hatóan, csak tavasszal kezdődik meg. 

Mindenkit nagy izgalomban tart a világon és a ha-
zánkban is zajló járvány. Egyelőre azt tudom mon-
dani, hogy Tápiószőlősön jelenleg tudtommal nincs 
korona vírus pozitív személy, de mint a második hul-
lámból látjuk a veszély nem múlt el. Ezért kérjük a la-
kosságot, hogy az előírásokat betartva, fegyelmezet-
ten a szabályokat figyelembe véve, felelősségteljesen 
viselkedjünk! Az influenza elleni védőoltások októ-

ber végén, november elején lesznek elérhetőek, addig 
türelmüket kérjük. Az idei évben elmarad a Falunap, 
és amennyiben a járványügyi helyzet megkívánja, ak-
kor a többi, már jól megszokott rendezvény is. Kér-
jük türelmüket és megértésüket ezzel kapcsolatban! 
Lezajlott a fogathajtó verseny, nagyszámú versenyző 
részvételével. Szeretnék köszönetet mondani a szer-
vezőknek, lebonyolítóknak a sikeres munkájukért! 
Gratulálunk a jól sikerült rendezvényhez! Az Idősek 
Gondozási Központja is sikeresen védekezett a jár-
vány idején. Köszönjük, reméljük, továbbra is tudják 
óvni a bentlakókat a fertőzéstől!

Mindenkinek jó egészséget kívánok! 
Tisztelettel:  dr. Szoboszlay Árpád  

polgármester

Szennyvíztelep Szennyvíztelephez vezető új út

Szennyvíztelep
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A Tápió mente mesterei nyerték a Tápió Natúrpark térségi vetélkedőjét
Év elején, janu-

árban került meg-
hirdetésre az I. 
Tápió Natúrparki 
Vetélkedő, melyre 
26 három fős csa-

pat nevezett 10 natúrparki településről (Bénye, Káva, 
Farmos, Nagykáta, Szentlőrinckáta, Tápiógyörgye, Tápi-
ószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tóalmás). A ve-
télkedő célja térségünk természeti, kulturális értékeinek 
és turisztikai kínálatának megismertetése volt a diákok-
kal. A verseny 3 fordulóból állt, melyből az első kettő 
levelezős rendszerű volt, az utolsó pedig személyes rész-
vétellel zajlott. A versenyzőknek a fordulók alatt változa-
tos feladatokat kellett megoldaniuk: voltak tárgyi tudás-
ra építő tesztek, keresztrejtvények, illetve helyi és térségi 
általános tudásra építő, kreatív kivitelezést igénylő fel-
adatok. A csapatoknak újra kellett tervezni a települések 
címerét, verset kellett írniuk az összefogás fontosságáról 
(az elkészült alkotások a Tápió Natúrpark facebook ol-
dalán olvashatóak), vagy riportot kellett készíteni helyi 
idős lakosokkal, hogyan nézett ki a falu régen. 

A levelezős fordulók márciusban zárultak, a döntő-
re áprilisban került volna sor, de a járványügyi helyzet 
miatt augusztus 26-ára helyeztük át az időpontot. Ide a 
legjobb 15 csapat kapott meghívást, melyből 11 csapat 
tudott részt venni az eseményen – köztük tápiószőlősi 
diákok is. A versenyzők itt élőben is megmutathatták 
tudásukat a saját településük és a natúrpark egészének 
kulturális és természeti értékeiről. 

És a végeredmények:
1. helyezést ért el a tápiószentmártoni Tápió-mente 

mesterei csapat: Stamm Réka, Varga Virág és 
Szabó Zalán – felkészítő tanáruk Vadicska-Rusz 
Zsuzsanna, nyereményük egy-egy Olympos távcső 
volt.

2. helyezést ért el a tápiógyörgyei Györgyei Fehér 
Gólyák csapata: Ohnsorge Liza, Marlen Denissza 
és Pribély Szilvia – felkészítő tanáruk Vidra 
Zsuzsanna, nyereményük egy-egy túrahátizsák volt. 

3. helyezést ért el a nagykátai LAL csapat : Dósa 
Linett, Balog Lili és Olajos Anna – felkészítő 
tanáruk Ötvösné Lengyel Andrea, nyereményük 
egy-egy fejlámpa volt. 

Az élményeken és a nyereményeken kívül az első csa-
pat képviselheti a Tápió Natúrparkot az Országos Natúr-
parki Döntőben is, mely előre láthatólag októberben zaj-
lik majd, és melynek idén térségünk lesz a házigazdája.

Ezúton is gratulálunk az összes csapatnak az elért 
sikerekhez, minden résztvevő rengeteg munkát és időt 
fektetett bele a vetélkedőbe. Szeretnénk továbbá meg-
köszönni a felkészítő tanárok áldozatos munkáját is, 
mellyel a diákokat segítették.

A döntő eseményeiről készült összefoglaló a Tápió+ 
magazin szeptember 13-ai adásában lesz megtekinthető 
a televízióban, valamint később youtube-on is elérhető. 

Bikás Bettina  
Tápió Közalapítvány

Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület - Legfrissebb hírek
„Településünk kamerák kereszttüzében”

A korábbi újság Polgármesteri beszámolójából meg-
tudhatták, a Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület a NEA-MA-
19-Ö kódszámú, „Civil szervezetek működésének bizto-
sítására vagy szakmai programjának megvalósítására és 
működésének biztosítására fordítható összevont támo-
gatás 2019.”című pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be.   
NEA-MA-19-Ö-M-0718  pályázati azonosítószámon 
nyilvántartásba vett,  Tápiószőlősi Polgárőrség 2019. 
évi működésének támogatása  című pályázata alapján   
1.500.000 Ft összegű vissza nem térítendő  támogatás-
ban részesült. 

A támogatási összegből a településünkön egy térfi-
gyelő rendszer lett kiépítve. Első körben 4 db kamera 
került felszerelésre a falu legforgalmasabb pontjain. A 
projektet úgy építettük fel, hogy a megvalósulása után is 
folyamatosan bővíthető legyen. Egyesületünk, és a helyi 
Önkormányzat is elkötelezett amellett, hogy a jövőben 
minél több kamera legyen még hozzáépítve a rendszer-

hez. Terveink között szerepel mobil kamerák vásárlása 
is, hogy ideiglenes helyszíneket is meg lehessen figyelni.

Elképzeléseink megvalósításához kérjük a helyi a 
vállalkozóink, és lakosaink támogatását. Ez lehet anyagi 
jellegű, vagy egy esetleges telepítési hely rendelkezésre 
bocsájtása. Kérjük, hozzájárulási szándékát jelezze a 
Polgárőrség telefonszámán.

Telefonszám: +36-30/621-3265 
Számlaszám: 10403129-31215437-00000000

Egyúttal szeretnénk köszönetünket kifejezni, ugyanis 
Önkormányzatunk újabb támogatást nyújtott részünk-
re. Ennek keretében kaptunk egy tabletet, valamint egy 
adatforgalmat biztosító internet előfizetést. Az eszköz 
képes kommunikálni a térfigyelő rendszerrel, így a 
szolgálatban lévő Polgárőrök és a Körzeti Megbízottunk 
több helyszínt tud majd figyelemmel kísérni.

Továbbra is várjuk Egyesületünkbe a jelentkezőket! 
Az Önök Biztonságáért dolgozunk!

Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület
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A nevelő-oktató munkák segítői óvodánkban
Sok szülőt foglalkoztat az a kérdés, hogy egy óvo-

dában vajon mi a feladata és mit csinál valójában az 
ott alkalmazásban lévő pedagógiai asszisztens és daj-
ka. Mindkét munkakör betöltéséhez megfelelő iskolai 
végzettség, szakirányú dajkai, pedagógiai asszisztensi 
szakképesítés szükséges. Szakmai tudás, ismeretek te-
rén rendelkeznie kell az óvodáskorú gyermekekkel kap-
csolatos pszichológiai, pedagógiai tudástárral valamint 
munkavédelmi, környezetvédelmi, egészségügyi isme-
retekkel is. Ezeken a törvényi előírásokon kívül még a 
gyermekek neveléséhez szükséges képességekkel is ren-
delkezni e kell pl. szeretetteljes, példaadó viselkedéssel, 
személyes tulajdonságok közül mint empátia, türelem, 
gyermekek iránti feltételek nélküli elfogadás.

A pedagógiai asszisztens és a dajka is az óvodapeda-
gógus segítőtársaként végzi teendőit az óvodában, biz-
tosítja a pedagógiai munkához szükséges feltételeket.

A pedagógiai asszisztens teljes körű felelősséggel tar-
tozik a gondjára bízott gyermekek testi szükségleteinek 
ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, fejlődésük 
optimális megsegítéséről a csoportban dolgozó óvodape-
dagógus irányítása szerint. Segíti a gyermekeket az óvodai 
beszoktatásba, részt vesz a gondozási teendők ellátásában. 
Biztosítja a gyermekek felügyeletét. Az óvodai játék, tanu-
lás, munka tevékenységek megszervezésében és lebonyo-
lításában aktívan részt vesz. Segítséget nyújt a lassabban 
haladó, egyéni segítséget igénylő gyermekeknek. Aktív 
részese az ünnepségek, hagyományok, kirándulások, 
programok kulturált megszervezésében. Szabadidejében 
szemléltető eszközöket készít az óvodapedagógus által 
összeállított óvodai foglalkozásokhoz, rendezvényekhez. 
A rábízott gyermekek fejlődése érdekében figyelemmel 
kíséri a szakmai kiadványokat, internetes oldalakat, ezzel 
is elősegítve a rábízott gyermekek fejlődését.

Óvodánk dajkái közreműködnek a gyermekek egész-
napi gondozásában, öltöztetésében, tisztálkodásában, 
altatásában. Feladatuk a környezet, óvoda helyiségeinek, 

rendjének az ott lévő eszközök tisztaságának biztosítása. 
Közreműködnek a konyhai feladatok ellátásában is, biz-
tosítva a gyermekek étkezéséhez szükséges feltételeket, 
edényeket valamint a tízórait, uzsonnát is elkészítik.

A dajkák aktívan részt vesznek a különböző óvodai 
foglalkozások előkészületeiben,pl bábok, jelmezek, 
tornaeszközök előkészítésében, udvari tevékenységek 
megszervezésében. Részt vesznek az óvodát érintő ün-
nepélyek, rendezvények, kirándulások szervezésében, 
lebonyolításában. Az óvoda- pedagógus iránymutatásá-
val részt vesznek különböző játék és tanulási tevékeny-
ségek megvalósításában is. 

A pedagógiai asszisztens és a dajkák is együttműköd-
nek a szülőkkel. Tisztelik a szülőt, gyermeket egyaránt. 
Azon munkálkodnak, hogy közös erővel, az óvodás 
gyermekek együttes nevelésével kialakuljon a gyermek-
neveléssel kapcsolatos közös felelősségvállalás érzése 
mindkét félben, dolgozóban, szülőben egyaránt.

Óvodánkban dolgozó pedagógiai asszisztensünk 
Jancsovicsné Terék Tünde és dajkáink Kazincziné 
Vig Erika, Kiss Zsuzsanna, Rózsa Sándorné Ilonka és  
Tóthné Fejes Éva hosszú évek alatt bizonyították szak-
mai elhivatottságukat, rátermettségüket, a gyermekek 
iránt érzett odaadó szeretetüket. Ők akik élvezik a já-
tékot, tudják és észreveszik kit mikor kell megsimogat-
ni, kit kell ölbe venni és olykor-olykor kit kell megdor-
gálni. Kreatívak, mosolygósak és ami nagyon fontos jó 
humorúak. Kapcsolataikat az elfogadás és segítőkészség 
jellemzi. Nyitottak a szakmai megújulás az újdonságok 
iránt. Elfogadják, hogy minden szülő más és nincs két 
egyforma óvodás sem, de mindent megtesznek azért 
óvodapedagógusainknak segítséget nyújtva, hogy játék-
kal, mesével, varázslatokkal teli gazdag napokat nyújt-
hassanak kis óvodásainknak.

Köszönet érte!
Tóthné Erős Zinaida

tagintézmény vezető

BESZÁMOLÓ 
Készült a Tápiószőlősi Községi Önkormányzat képviselő testületének részére, 2020.08.12-i testületi ülésre.

A beszámoló az alábbi fő területet mutatja be:
1., Az önkormányzat és az egyesület közötti kapcsolat.
2., Az egyesület szakmai munkája és eredményei a 

2019/20-as sport évadban.
3., Az egyesület gazdálkodása a 2019-es évben.

1., A Tápiószőlősi Önkormányzatnak van sportfej-
lesztési koncepciója, melynek szerves része a Tápiósző-
lősi Községi Sport Egyesülettel történő együttműködés. 
Az önkormányzat tartósan, ingyenesen bérbe adta az 
egyesületnek a Sport út 2. szám alatti ingatlant. Az épü-

let alsó szintjét teljes egészében a TKSE használja. Az 
emeleten egy szertárt és egy irodát használunk, a többi 
helyiség a Vikink SE használatában van.

Az önkormányzat az épületben keletkező rezsi költ-
ségeket saját költségvetéséből biztosítja. Az épület és 
környezetének rendben és tisztán tartására az önkor-
mányzat 2019-ben 1 főt, 2020-ban 2 főt biztosít köz-
munka program keretén belül. 

A sportolók utaztatásához az önkormányzat a 9 sze-
mélyes VIVARO-t és a 16 személyes FORD mikrobu-
szokat rendelkezésünkre bocsájtja. A 2019-es évben 



6 TÁPIÓSZŐLŐSI HÍRADÓ 2020. szeptember

az önkormányzat és az egyesület közös pályázatának 
eredménye képen megújult a center pálya világítása és a 
telep baloldalán új kerítés került kialakításra. 2020 nya-
rán az épület rá lett kötve szennyvíz csatornahálózatra. 

2019-ben a sporttelepen került megrendezésre a Fa-
lunap, Lovasnap, gyereknap, Közút megyei sport napja.

2., Egyesületünk labdarúgó szakosztály működtet. 
Jelenleg 105 versenyengedéllyel rendelkező tagunk van 
labdarúgás szakágban, és 70 fő futsal szakágban. Itt ter-
mészetesen nagy az átfedés, de van olyan futsalosunk 
aki az Újpestben focizik. Egyesületünk két edzőt fog-
lalkoztat munkaviszonyban, mellette egy fő megbízási 
jogviszonyban végez tevékenységet. A labdarúgás sza-
kágban egyesületünk a 2019/20-as bajnoki évadban 1 
felnőtt csapattal nevezett a Pest megyei III. osztályú baj-
nokságba. Utánpótlás korú labdarúgóinkat a BOZSIK 
program U-7, U-9, U-11, U-13-as korosztályaiban fog-
lalkoztatjuk. A Pest megye által kiírt utánpótlás bajnok-
ságokban az U-16-os és az U-14-es csapataink vettek 
részt. A futsal szakágban U-17-es csapatot indítottunk 
bajnoki rendszerben. A futsal7vége nevezetű kiírásban 
felnőtt, U-17, U-15, U-13, U-11-es csapatokat indítot-
tunk. U-15-ös csapatunk a megyei 4-es döntőig jutott, 
ahol a Nagykáta csapatát legyőzve bronzérmet szerzett. 
Sajnos a tavaszi vírus miatti leállás csonka évadot ho-
zott. Tavasztól edzőink online próbálták meg feladatok-
kal ellátni a játékosokat. A csoportos edzések mellett az 
egyéni képzést is elindította Németh István kollégánk. 
A jövőben nagy hangsúlyt kívánunk fektetni az óvodás 
korú gyermekekkel történő kapcsolat felvételre. Tö-
rekszünk a mennyiségi szemléletről áttérni a minőségi 
szemléletre. Az elmúlt évek munkájának is köszönhető-
en idén nyáron egy fő a HATVAN FC-be két fő A Ceg-
léd VSE-hez igazolt utánpótlás korúként.

Tavasszal a Református Általános Iskolával együtt-
működési megállapodást kötöttünk a sport tagozatos 
iskola beindításának alkalmából. Az együttműködé-
sünk az elmúlt időszakban több területre kiterjedt. Több 
éven keresztül egyesületünk megbízási jogviszonyban 
foglakoztatott egy testnevelő tanárt, aki az iskolában 
a női kézilabda alapjait kezdte el lerakni. 2019/20-ban 
erre már nem volt lehetőségünk, de az addig szívessé-
gi alapon használt tornaterem bérléséért 758.400.-Ft-ot 
átutaltunk az iskolának. Az iskolai női kézilabda fog-
lakozások reméljük tovább folytatódnak. 2020-ban 
462.000.-Ft-ot utaltunk át terem bérleti díj fejében. Ígé-
retet kaptunk az iskolától, hogy ezt az összeget az óvoda 
és az iskolai tornaterem sport eszközeinek fejlesztésére 
fordítják. 

A kötelező napi ritmus mellet egyesületünk több ren-
dezvényen részt vett, illetve szervezett. Immár hagyo-
mányossá váló Sport bálunkat 2019-ben meg tartottuk, 
2020-ban a járvány miatt elmaradt. Sport táborainkat 
2019-ben és 2020-ban is meg tudtuk tartani. Különféle 
korosztályokkal olyan tornákon is részt tudtunk venni, 
ahol nemzetközi csapatok jelentek meg. 2020-ban új 
kezdeményezésként TEQBALL bajnokságot rendezett 
meg az egyesület nagy sikerrel. Voltunk kosárlabda, ké-
zilabda mérkőzésen, megnéztük az NB III. bajnok avató 
mérkőzését. 

Egyesületünk nagy hangsúlyt fektet a nyilvánosság-
ra, kommunikációra. Tevékenységünket folyamatosan 
nyomon lehet követni a facebookon. Az egyesületen 
belüli információ áramlás elősegítésére létrehoztuk a 
korosztályos messenger csoportokat, illetve van edzői, 
és szülői csoport is. 2020. januárjától megnyílt a https://
tapioszoloskse.blogspot.com/ . Eseményeinket rend-
szeresen megosztjuk az önkormányzat hír csatornáin 
is. A Tápiószőlősi Híradóban cikkeket szoktunk meg-
jelentetni. Az önkormányzat honlapján évekre lebontva 
megjelentetjük a Sportfejlesztési Programunkat, az azt 
elfogadó MLSZ Határozatot, és a beszámolókat, köz-
hasznúsági jelentéseinket.

3., Egyesületünk működésének fő forrása a kormány 
által elindított TAO-programban való részvétel. Min-
den évben benyújtjuk az MLSZ felé a Sportfejlesztési 
Programunkat(SFP). A program sajátossága, hogy nem 
a gazdálkodás évfordulója szerint kell megtervezni, 
hanem tárgy év 07.01-től, következő év 06.30-ig. Eb-
ben kell rögzítenünk az Utánpótlás nevelésre fordított 
költségeinket. Külön kell meg terveznünk a bér, utazás, 
terem bérlet, sportszer, sporteszköz jellegű költségeket. 
Ennek az összegnek a nagyságát az egyesület által ver-
senyeztetett utánpótlás korú csapatok száma határozza 
meg. Az elfogadott program 90%-át lehet TAO forrás-
ból biztosítani, 10%-a önerő. 

2019/20-ban UP nevelésre fordítható keret 
10.648.009.-Ft. Ebből önerő: 1.064.801.- Ft.

Külön kategória a tárgyieszköz beszerzés, ezen belül 
van ingatlan és nem ingatlan beruházás. Itt az önerő 
30%. 

2019/20-ban TE nem ingatlanra fordítható 
1.683.350.-Ft. Ebből önerő: 505.005.- Ft. Sporteszközö-
ket, sportfelszerelést, informatikai eszközök beszerzését 
terveztünk be.

2019/20-ban TE ingatlan utófinanszírozott beruhá-
zásra megítélt összeg 45.753.465.-Ft. Ebből az önerő 
igény 13.726.040.- Ft. Ez az összeg a sportcsarnok be-
fejezésére lett beállítva. TAO igényünk 32.027.425.-Ft.
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A Tápiószőlősi Községi 
Sportegyesület egy új Ford típusú 

kisbusszal gyarapodott.

TAO és Önkormányzati támogatásból valósult 
meg a vásárlás.

Fogathajtó verseny 2020. Tápiószőlős
2020. augusztus 14-én és 15-én első alkalommal ke-

rült lebonyolításra fogathajtó verseny Tápiószőlősön a 
Tápiószőlősi Baráti Lovas Sportegyesület rendezésében. 

A 3000 főt számláló kis falunkba szívesen érkeznek a 
hajtók és a közönség is örömmel látogat ki a versenyre, 
melyre minden év augusztusában kerül sor. 

Idén a korona vírus miatt a legtöbb rendezvény el-
maradt településünkön, így érthető módon az emberek 
szívesen jöttek ki a Sportpályára családostól és töltöttek 
el egy kellemes napot a szabadban a jó levegőn. 

Természetesen ezúttal is gondoltunk a gyerekre. Ne-
kik ugrálóvárral, arcfestéssel és csillámtetoválással ké-
szültünk, mely ingyenesen volt igénybe vehető, mint 

minden évben. A szokásosnál talán kevesebb kirakodó 
érkezett, mely a járvány körüli helyzetnek is betudható, 
de bízunk benne, hogy jövőre újra nagyobb számban 
érkeznek majd az árusok, ahogyan azt már megszok-
hattuk a korábbi Lovasnapok alkalmával.

A péntek éjszakai - mely akadály és kombinált haj-
tásból állt- és a szombati versenynapon –melyen csak 
akadályhajtás volt- több, mint 150 hajtó és lovaik mé-
rettették meg magukat. Izgalmas, néhol igen szoros ver-
seny alakult ki póni kettes, egyes, kettes és négyesfoga-
tok között mind CAN-D mind CAN-C kategóriában.

Az eredményekhez gratulálunk minden lovas bará-
tunknak és reméljük, egy év múlva újra találkozunk Tá-

Az SFP elfogadása után egyesületünknek kell azt 
a vállalkozást megtalálnia, aki a TAO felajánlásával a 
program megvalósítását lehetővé teszi. Amennyiben 
nem sikerül TAO-val feltölteni a programot, akkor bi-
zonyos esetekben van lehetőség a hosszabbításra. 

A csarnok beruházásnál jelenleg a 2016/17-es tá-
mogatással számoltunk el. 53.336.505.-Ft értékben. A 
2017/18-as SFP-ben megítélt TAO összeg 37.752.764.-
Ft az MLSZ számláján van, az ehhez tartozó önrész 
összege 16.343.187.-Ft. A 2018/19-es SFP megítélt ösz-
szegből 8.000.709.-Ft az MLSZ számláján van. Ehhez 
szükséges önerő összege 2.670.000.-Ft. További TAO 
igényünk 30.052.626.-Ft. Erre az összegre jutó önerő 
igény 13.673.207.-Ft.

Jelenleg az első ütemet megépítő Szilasi és Társa Kft.-
vel a szerződést felbontottuk, mivel több mint 90%-os 
plusz költség igényt jelentettek be. Folyik az új meg-
hívásos közbeszerzési eljárás, terveink szerint idén az 
épületet lezárjuk.
Tápiószőlős, 2020.08.09.

Nyíri Mihály  TKSE elnök

A póni fogathajtás abszolút nyertese, Marton EmeseHázigazdánk Kalacsi Péter és fogata
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A 2020. évi Tápiószőlősi Fogathajtó verseny eredmények:

PÉNTEK:
Póni kettesfogat CAN-D Akadályhajtás

1. Marton Emese Zsuzsanna
2. Kis Márk
3. Mészáros Kata

Kettesfogat CAN-D
1. Mikus László
2. Szabó Bence János
3. Kurdics Gergő

Kettesfogat CAN-C Kombinált
1. Kovács István
2. Némedi György
3. Szabó Zoltán

Szombat:
Póni kettesfogat CAN-C Kétfordulós 
akadályhajtás

1. Kis Márk
2. Kosztolányi Zoltán
3. Majoros Anna

Egyesfogat CAN-C Kétfordulós akadályhajtás
1. Sárközi Tímea
2. Csík Judit Viktória
3. Katona Tamás

Kettesfogat CAN-C Kétfordulós akadályhajtás
1. Kiss Sándor
2. Kóczián Péter
3. Kovács Lénárd

Póni kettesfogat CAN-D Kétfordulós 
akadályhajtás

1. Marton Emese Zsuzsanna
2. Polgár Anna
3. Kosztolányi Alexandra

Egyesfogat CAN-D Kétfordulós akadályhajtás
1. Méhesi Martin
2. Kun Balázs
3. Pető István

Kettesfogat CAN-D Kétfordulós akadályhajtás
1. Szita Tamás
2. Kalacsi Péter
3. Nagy András

Négyesfogat CAN-D akadályhajtás egyszeri
1. Galbács Ferenc
2. ifj. Galbács Ferenc
3. Kiss Sándor

piószőlősön, egy hasonlóan eseménydús, sok fogat rész-
vételével zajló versenyen. Polgármester úr, dr. Szoboszlay 
Árpád is elmondta az ünnepélyes díjátadón, hogy Tápió-
szőlősön nagy múltja van a fogathajtó versenyek szerve-
zésének és az egyesületünk azon munkálkodik, hogy nagy 
jövője is legyen a fogathajtó versenynek és a helyi hajtók is 
egyre több alkalommal mérettethessék meg tudásuk.

Köszönjük, hogy munkánkat támogatták és segítet-
tek egy színvonalas rendezvény lebonyolításában!

Tisztelettel:
Hegedűs-Némedi Judit

Tápiószőlősi Baráti Lovas Sportegyesület
elnökhelyettes

A helyiek másik nagy esélyese Némedi Gábor és fogataA helyieket erősítő Némedi György és fogata
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A 2020. évi Tápiószőlősi Fogathajtó verseny támogatóinak névsora
• Tápiószőlős Község 

Önkormányzata

• Nemzeti 
Agrárgazdasági 
Kamara Pest Megyei 
Igazgatósága

• Ferzol Kft.

• Dobos József és 
családja

• Veres László és 
családja

• Szűcs József

• Nagy Lászlóné

• Soós Mihály és 
családja

• Kuli Mihály és 
családja

• Dr. Szoboszlay 
Árpád és családja

• Balogné Oláh 
Johanna és családja

• Bezzeg Mihály és 
családja

• Siska Zoltán és 
családja

• Bezzeg József és 
családja

• Vonnák László és 
családja

• Bálint Zsolt és 
családja

• Barátság  
Nyugdíjas Klub

• Lakos László és 
családja

• Kalacsi Miklós és 
családja

• Némedi Gábor

• Krupa Sándorné

• Pintér Gyula és 
családja

• 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

• Veres József

• Szabó János és 
családja

• Simon Gábor és 
családja

• Simon Zsuzsanna és 
Marton Emese

• Kézér László és 
családja

• Hegedűs Sándor és 
családja

• Némedi Nándor és 
családja

• Visnyei János és 
családja

• Teréz Malom Kft

• ifj. Hegedűs Sándor 
és családja

• Hevér Róbert

• Tóth József és 
családja

• Tápiószőlősi 
Polgárőr Egyesület

• Tápiószőlősi 
Központi Konyha

• Jandácsik István és 
az Abonyi  
Lovas Klub

• Bedő Mihály és 
családja

• Szabó Ferenc és 
családja

• Nagy Zoltánné

• Kosztolányi Zoltán

• Kovács Hajnalka és 
családja

• Domonics Imre

• Komjáti János

• Vonnák Máté

• Visnyei Gábor

• Kosztolányi Csenge

• Bedő Dorina

• Túróczi Ferenc

• Tápió Nyomda Kft

• Bezzeg Andrásné

• Illyés Martin

• Kalacsi Miklós

• Bata Pál és családja

• Nemes Sándor

• Molnár Viktor

• Nyíri Mihály és 
családja

• Tápiószőlős Községi 
Sportegyesülete

• Kalacsi László és 
családja

• Illyés János és 
családja

• Rem-Hor Szol  
Petrol Kft

• Kalacsi Péter és 
családja

• Gálik József

• Heka Attila

• Maka Sándor és 
családja

• id. Galbács Ferenc 
és családja

• ifj. Galbács Ferenc 
és családja

• Nagy Zoltánné

• Sípos Istvánné

• Fekete Zsigmondné

• Barna András és 
családja 

• Veres Mihály és 
családja

• Kollár Zoltán 
Jászfényszaru

• Rugócenter Kft

• Tóth Sándor és 
családja Újszilvás

Köszönjük, hogy hozzájárultak rendezvényünk megvalósulásához!
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Anyakönyvi hírek

• Czene László Hunor 2020.08.02.

• Gál Olívia 2020.08.08.

• Balogh Flórián Nimród 2020.08.06.

• Faragó Dominik 2020.08.09.

• Herman Lilla 2020.08.09.

• Juhász Blanka 2020.08.21.

• Rezák Dávid Ferenc 2020.08.24.

• Fakan Fruzsina 2020.09.04.

• Dányi Elizabet 2020.09.07.
GRATULÁLUNK, JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

ÚJSZÜLÖTTEK

ELHUNYTAK
• Gál Mihályné (Szappanos Zsuzsanna)  1939-2020

• Daka Mihályné (Beke Margit Terézia)  1927-2020

• Demeter Sándorné (Kovács Erzsébet)  1932-2020

• Komjáti Sándor  1937-2020

• Elek Istvánné (Hajdu Gabriella)  1926-2020

• Petrás József  1950-2020

• Földvári Sándorné (Alföldi Matild)  1941-2020

• Nemes Ferenc  1943-2020

• Plavecz Tünde  1975-2020

• Nagy Pálné (Nagy Erzsébet)  1938-2020

• Stempely Mihály  1949-2020

• Winkler István Pál  1927-2020

• Varga László  1949-2020

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett hozzátartozónk, 

NEMES FERENC  
temetésén részt vettek,  

sírjára elhozták a kegyelet virágait,  
mély gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család

HIRDETÉSEK

TANKÓ-WALTER 
ÉS TÁRSA 

KEGYELETI KFT.

Teljes körű temetkezési 
szolgáltatás 

Helyi képviselőnk:

KÉZÉRNÉ BORSIK ERIKA

06-20/973-37-89 
2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 54.

ÜGYELET ÉJJEL-NAPPAL
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HIRDETÉSEK

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

Házhoz járó 
PEDIKŰRÖZÉST 

vállalok. 

Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon 

lehetséges:
0630-885-1830, 

Pál Gabriella. 
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