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napirend: a polgármester beszámolója a két ülés között eltelt tevékenységekről

Előző képviselő testületi ülésünk szeptember 22 én volt.
Szeptember 23-án 9:00 órára Kecskemétre utaztam a Magyar Államkincstárhoz, ahol az
ügyintézéssel kapcsolatos aláírás mintákat egyeztettük, frissítettük.
Ezt követően 10 órától Tázlár-Tázlár-Felsőtelep közötti autóbusz öblök átvételén vettem részt
a Magyar Közút képviselőivel.
Ezen a napon 13 órától az EFOP-os pályázat adminisztrációját pontosítottuk a kiskőrösi és a
soltvadkerti kollégákkal.
Szeptember 25-én 15:00 órakor szomszédoláson köszöntöttem a környékbeli népzenei
együtteseket, akik elfogadták a meghívásunkat Az EFOP-os pályázatból finanszírozott
hagyományápoló rendezvényre.
Szeptember 27-én folytatódott a Templom-hegy régészeti feltárása ezen napon fogadtam
Galina Zsolt ásatásvezetőt és a régészeket akik folytatták a régészeti feltáró munkát.
Szeptember 30-án 10:00 órakor kistérségi értekezleten vettem részt Akasztón, majd 11:00
órától kistérségi ivóvízminőség javító értekezleten.
Október 2-án 8:00 órától zenés ébresztővel kezdődött a szüreti felvonulásunk majd 11:00
órától a sportpályán vártuk a szüreti felvonulásra érkezőket. Az ebédet követően vonultunk
felső telepre lovasokkal lovaskocsikkal és a feldíszített egyéb járművekkel. Majd onnan
visszaérkezve Tázlár utcáin keresztül kijutottunk a vásártérre, ahol a bőséges felsőtelepi
megvendégelés utána itt is teli asztalokkal láthattuk résztvevőket vendégül.
Köszönjük mindenkinek a felajánlását, amivel segítette a szüreti felvonulást akár feldíszített
járművekkel, akár az útvonal biztosításával akár sütemény szendvics, vagy inni való
adományával gazdagította közösségi rendezvényünket! Köszönjük továbbá minden
felvonulónak, hogy fegyelmezett magatartásával segítette ennek a napnak a sikerességét!
Október 4-én 7:45 Összdolgozói értekezletet tartottam.
Október 5-én 14:00 órától a Magyar diáksport Szövetség, asztalitenisz kis körzeti döntőjét
bonyolítottuk tázláron a tornateremben Horváth Mihállyal. Innen az alsós fiú csapatunk és a
felsős lány csapatunk jutott be a megyei döntőbe, valamint Balogh Laura egyéniben.
Október 6-án 14:00 órakor a Lázár dűlő végén találkoztam két földtulajdonos családdal, akik
közül az egyik kérte az önkormányzatot hogy segítsük az út visszakerülését a térkép szerinti
helyére.
Október 7-én 8:00 órától a vállalkozó –aki eddig bérelte-, visszaadta a varroda épületét,
amellyel az önkormányzatnak a későbbiekben pályázati céljai lesznek, melynek keretében
szeretnénk felújítani kívülről és belülről is az épületet és új funkcióval ellátni.
Október 9-én 10 órára a sportpályára mentem ahol egy íjász verseny megnyitójára kért fel az a
Soltvadkerti Hagyományőrző Íjász Egyesület, aki a szeptembertől a sportpályán tartja az
edzéseit focistákkal egyeztetett időpontban. Ezen a versenyen hét település csapata mérte

össze az erejét, tudását. Nagyon jó hangulatú hagyományőrző verseny volt, -Gratulálok a
szervezőknek!
Október 12-én a önkormányzat előtti parkolóban csomagok osztását segítettük a Megyei
Önkormányzat dolgozóinak akik a 0-3év közötti gyermekeket nevelőknek adták át a kormány
által biztosított segítséget.
Október 13-án 15:00 órára a jegyzővel Lakitelekre utaztunk az NMI székházába, ahol a
kistelepülések rendezvényeinek a támogatásával kapcsolatosan elnyert egymillió forintos
pályázat iratait írtuk alá.
Október 14-én csütörtökön az asztalitenisz diákolimpia megyei döntőjére kísértem el az alsós
fiú és a felsős lány csapatot, ahol a megyei döntőbe jutott ellenfeleiket legyőzve a három
tázlári lány az országos döntőbe is bejutott. -gratulálunk nekik!
Október 15-én 16 órától a csipke házban nyitottam meg azt a kiállítást, amelyet a tázlári
kézimunka Klub rendezett be a Csipkeházban, mely egy éven keresztül lesz itt látható az ő
időszakos kiállításukként. Gratulálunk a kézimunka Klub tagjainak, hogy ilyen színvonalas
helyszínen mutathatják be munkáikat! Köszönjük, hogy öregbítik településünk hírnevét ezzel
is!
Október 23-án nemzeti ünnepünkön a megemlékezést 18 órától tartottuk az önkormányzat
előtt gyülekezve, majd a kopjafánál koszorúzással és mécsesek elhelyezésével.
Október 25-én Felsőtelepi művelődési háznál a Gázszolgáltató dolgozóit fogadtam, akik a
gázbekötést végezték el a gázcsonk telekhatárra helyezésével.
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