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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
Tisztelettel köszöntöm a kedves Olvasót  

a Tápiószőlősi Híradó 2020. évi utolsó számának hasábjain!
Ismét véget ér egy év. Ez az év azonban más volt, 

mint a többi. A koronavírus járvány okozta betegsé-
gek, nehézségek, korlátozások vagy így, vagy úgy a 
családok életét megkeserítették. Márciustól e vírus 
árnyékában élünk, létezünk, és csak reménykedünk 
benne, hogy hamarosan véget ér. Közeledik a Kará-
csony, az év legszebb ünnepe. Ez az ünnep is más lesz 
idén. Elmaradnak a közösségi rendezvények, a Fény-
gyújtás, a közös ünneplés, és a már hagyományos - 
sokak által kedvelt és várt- adventi hangverseny is. 
Bízom benne, hogy jövőre újra visszatérhetünk a régi 
kerékvágásba, és újra együtt lehetünk a községi ren-
dezvényeken. Itt van az év vége, nézzünk vissza mi 
történt a községben 2020. évben?

Nagyon jelentős beruházás ért véget a település 
életében. 2020-ban Tápiószőlősön befejeződött a 
csatornázás. November 18-án megtörtént a műsza-
ki átadás is. Ahogy a környező településeken, nálunk 
is a TRV Zrt. fogja működtetni ezt a rendszert. A 
csatornázást követően végre a falu fő útjának a hely-
reállítása is megtörtént. Szeretném felhívni a közle-

kedő lakosság figyelmét, hogy a helyreállított főúton 
óvatosan, a KRESZ szabályait és a sebességhatárokat 
betartva közlekedjenek. Jelenleg még nem készült el 
a járda-kerékpárút, és mind a gyalogosok, mind a ke-
rékpárosok a főúton közlekednek. Vigyázzunk egy-
másra!

A Határ út mart aszfalttal történő fedése hamaro-
san befejeződik és tavasszal, ahogy az időjárás engedi 
úgy a Határ út és a Boróka út emulziós beitatása, va-
lamint felület kezelése április végéig befejeződik.

Mivel településünk a 45 kiemelt önkormányzat kö-
zött szerepel a gazdaságélénkítő program keretében, 
örömmel tudatom, hogy a fólia kertészet felújítására 
és egy 2500m2-es új, 8 hajós fóliablokk építésére 200 
millió forintos pályázatot sikerült nyerni! Az idén 
már szintén a kertészet- fólia területre nyertünk egy 
30 millió forintos pályázatot, amit felújításra, fejlesz-
tésre fordítottunk.

Folyamatban van a termálkút gázmentesítése és a 
kút kútfejének cseréje. Reméljük, hasznosítani tudjuk 
hatékonyan a kutunkat.



2020. december TÁPIÓSZŐLŐSI HÍRADÓ 3

Jó hír, hogy a tanyagondnoki szolgálatnak sikerült 
egy új buszra kiírt pályázatot megnyerni, mely hama-
rosan szolgálatba is állhat. Az Önkormányzat vásárolt 
egy új traktort, mely segít a mindennapi munkában. 
Gépparkunk bővült egy 9 fős új Ford kisbusszal, vala-
mint egy szintén új Fiat Iveco járművel. A Fiattal már a 
második hússzállításra használt jármű állt szolgálatba.

Az idei évben befejeződött az óvoda szigetelése, az 
óvoda előtti parkoló kialakítása. A községi temetőnél 
a bejárat és az oldaljáratok kerültek kialakításra.

Folyik a nagyüzem a sertéstelepen és a vágóhídon, 
működik az ismételten megnyitott hús mintabolt. A 
lakosság figyelmébe ajánlom a jó minőségű árut, jó 
áron. A fóliában folytatódik a termesztés és kezdődik 
a felkészülés a következő évre.

A faluban járva láthatják, hogy megkezdődött a 
fogorvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének te-
tőszerkezet cseréje, mely az ünnepekig elkészül.

A sportlétesítménynél a sportcsarnok fedése meg-
kezdődött, és ígéret szerint az ünnepekig a létesít-
mény takarása és fedése megvalósul.

Elmondhatjuk, hogy sikerült a szolgálati laká-
sok felújítására pályázatot nyerni, mely munkála-
tok nemsokára megkezdődnek. Szintén nagy öröm, 
hogy nyert a település kerékpársávra is pályázatot. 
Örömmel tudatom azt is, hogy a mai napon az a jó 
hír érkezett, hogy útfelújításra is nyert pályázatot az 
Önkormányzat. A járvány kellős közepén Önkor-
mányzatunk által elnyert pályázatok bizonyítják, 
hogy kormányzatunk kiemelten támogatja a vidéki 
kis településeket is. Mint látják, sok dolog van még 
folyamatban, ismételten sok pályázatot sikerült meg-
nyerni, melyeket meg kell valósítani. Az ivóvíz re-
konstrukció befejeződése után a járda-kerékpárút 
építése fog megvalósulni.

A koronavírus járvány második ütemében ismé-
telten megköszönöm a lakosság felelősségteljes hoz-
zá állását a jelen helyzethez! Remélhetőleg harmadik 
ütem már nem lesz.

Szeretném megköszönni minden Polgármesteri 
Hivatalhoz, Önkormányzathoz tartozó dolgozónak, 
(Polgármesteri Hivatal, Idősek Otthona, Központi 
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Tisztelt Lakosság!
Engedjék meg, hogy, mint Tápiószőlős új jegyzője, néhány sorban bemutatkozzam Önöknek.
Harminc éve a köz szolgálatában állok és legfontosabb feladatomnak az emberek segítését és szolgálatát tartom.
Közvetlen, őszinte és jókedvű ember vagyok, aki hivatásának érzi ezt a munkát. Megtiszteltetés számomra, hogy 
a jegyző lehetek ezen a településen, és szolgálhatom Önöket.
Két gyermek és három unoka boldog anyukája és mamija vagyok. Őket is arra tanítom, hogy a legfontosabb az 
emberek iránti tisztelet és segítségnyújtás. Mert mindenkin nem lehet segíteni, de ha csak egy emberen is tudunk, 
akkor már jót tettünk, és ez példaértékű mindenki számára.
Szeretettel és tisztelettel várom Önöket bármilyen ügyes-bajos dolgaikkal, problémájukkal, hogy megoldást ta-
láljunk azokra.
Üdvözlettel: Gondi Etelka

jegyző

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

Konyha, Könyvtár, Faluháza, Védőnői Szolgálat, az 
Önkormányzat műszaki állományában, fóliában, 
sertéstelepen, vágóhídon, húsüzemben dolgozóknak, 
a közfoglalkoztatott dolgozóknak) és képviselő tár-
saimnak egész éves munkáját! Köszönöm minden 
lakosnak, hogy türelemmel viselték a csatornázás vi-
szontagságait, és köszönet jár azoknak, akik bármi-
lyen módon segítettek bennünket, hiszen ez a mi te-
lepülésünk, hiszen itt mi élünk, mi lakunk! Köszönet 
illeti a községben működő szervezetek: Polgárőrség, 
Barátság Nyugdíjas klub, Nyitott Tenyér Egyesület, 
Terék Róbert körzeti megbízott, valamint az óvoda, 
iskola dolgozóinak és a Családsegítő Szolgálat mun-
katársainak munkáját is!

Mint említettem, sajnos ez a Karácsony községi ren-
dezvények nélkül kicsit más, mint a többi. Azonban 
az ünnep eljön, az ünnepvárás elkezdődött. Otthon, 
családi körben készülődünk, várjuk a Karácsonyt. 

Meggyújtottuk az első adventi gyertyát, előkerültek 
az adventi díszek, bekapcsolták az ünnepi fényeket. 
A lelki ráhangolódást segítik a községben feldíszített 
szalmabála figurák, valamint a Polgármesteri Hivatal 
előtti parkolóban megtekinthető Betlehem, valamint 
a község karácsonyfája. A mindannyiunk örömére 
felállított figurák és a Betlehem elkészítését köszön-
jük a Hegedűs családnak, és a Betlehem elkészítésé-
ben részt vevő Ferenczi Katalinnak!

Veres Tamás: 
Csendes ünnep készül
Kihalt utcán bezár a bolt. 

A város már szépül. 
Nem olyan lesz, mint tavaly volt. 

Csendes ünnep készül.

A ragyogó fények alatt 
tér, emberek nélkül. 

Az utazó otthon maradt. 
Csendes ünnep készül.

Az idővel dúl a csata, 
de legyőzzük végül! 

Száll már advent szent illata! 
Csendes ünnep készül.

Végül községünk minden lakójának áldott, békés, 
meghitt Karácsonyi ünnepeket, és boldog, sikerek-
ben, egészségben gazdag - és koronavírus mentes - új 
évet kívánok! 
Tisztelettel: dr. Szoboszlay Árpád  

polgármester



2020. december TÁPIÓSZŐLŐSI HÍRADÓ 5

Tisztelt Tápiószőlősi 
Lakosok!

Abony Város Önkormányzata, Újszil-
vás Község Önkormányzata, valamint 
Tápiószőlős Község Önkormányzata 
közigazgatási területén hétközi és hétvégi 
központi orvosi ügyeleti feladatok ellátá-
sa közösen kerül ellátásra, - amennyiben 
az ide vonatkozó jogszabályok szerinti 
eljárás befejeződik -, a felnőtt és gyermek 
lakosság részére.

A fentiek szerinti települési önkor-
mányzatok közigazgatási területén élő, 
valamennyi lakóhellyel rendelkező bete-
geket köteles lesz az ügyeletet ellátó orvos 
ellátni az ügyeleti rendelőben, melynek 
helye:

2740 Abony, Újszászi út 21-23. 
szám alatti Dr. Kostyán Andor 

Rendelőintézet.
A központi orvosi ügyeleti szolgáltatás 

hétköznaponként este 16.00 órától más-
nap reggel 8.00 óráig, hétvégén és ünnep-
napokon az előző munkanap 16.00 órától 
a következő munkanap 8.00 óráig, folya-
matosan 24 órában kerül biztosításra.

A közbeszerzési eljárás jelenleg folya-
matban van, megfelelő ajánlat esetén a 
feladatellátásra 2021. 01.01. napjától ke-
rülhet sor.

dr. Szoboszlay Árpád
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Lakosság!

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség tájékoztatása alapján felhívom szíves figyelmüket, 
hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja lehetőséget ad a települési önkor-
mányzat képviselő-testületének a háztartási tevékenységgel okozott lég-
szennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék 
égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítására. 

Felhívom a figyelmet, hogy a fenti törvényi rendelkezés 2021. január 
01-jét követően hatályát veszti, így abban az esetben is szigorúan tilos lesz 
az avar és kerti hulladék szabadtéri égetése, ha az önkormányzat jelenleg 
rendelkezik erre vonatkozó helyi rendelettel.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM ren-
delet (a továbbiakban: OTSZ) 225. §-a értelmében: „Ha jogszabály más-
ként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel 
összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti in-
gatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.” 

Továbbá felhívom a figyelmet, hogy az OTSZ 226. §-ában megfogal-
mazott irányított égetés nem keverendő össze az avar és kerti hulladékok 
égetésével. Az irányított égetés jellemzően tarlóégetést jelent, melynek 
tényét legalább 5 nappal korábban a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósághoz írásban be kell jelenteni, illetve további feltételekhez kö-
tött az ezirányú tevékenység végzése. 

A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az elsőfokú 
tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetek-
ről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- 
és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet alapján 
10.000.- forinttól 3.000.000.- forint összegű tűzvédelmi bírságot szabhat 
ki. 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
dr. Szoboszlay Árpád

polgármester 

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Tápiószőlősi Lakosok!

Magyarország Kormányának 478/2020. (XI.3.) Korm. 
rendelete alapján 2020. november 4-én a veszélyhelyzet 
kihirdetése hatályba lépett.

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezte-
tő, tömeges megbetegedést okozó SARS- CoV-2 koronaví-
rus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érde-
kében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet 
hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tör-
vény 46.§ (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a te-
lepülési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatalában  
a fentiek szerint 

az ügyfélfogadás 2020. november 9. napjától  
HATÁROZATLAN IDEIG SZÜNETEL.

Az ügyintézésre az alábbi módon van lehetőség:
• elektronikus úton:

igazgatas@tapioszolos.hu,
jegyzo@tapioszolos.hu,
titkarsag@tapioszolos.hu.

• telefonon:
53/385-001 központi telefonszámon.

Tisztelettel kérem az ügyeiket intéző lakosokat, hogy 
lehetőség szerint válasszák az elektronikus vagy telefonon 
történő egyeztetést, ügyintézést.

Személyesen telefonon előre egyeztetett időpontban, 
illetve rendkívüli esetekben keressék fel a Hivatal mun-
katársait.

Kérelmeiket a Hivatal előtt elhelyezett postaládába 
tudják bedobni és ügyeik intézése ezután a megszokott 
rend szerint fog történni személyes érintkezés nélkül.

Kérem, hogy saját és családtagjaik, valamint a hivatal-
ban dolgozók és azok hozzátartozóinak egészségvédelme, 
valamint a járvány megfékezése érdekében szíveskedje-
nek a fentieket tudomásul venni, és aszerint eljárni.

Jó egészséget kívánok!
dr. Szoboszlay Árpád polgármester
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Polgárőrség 2020
A 2020-as év, mint minden mást, Egyesületünk életét is 

átírta. Bár alapvető feladatunkat továbbra is elláttuk, több, 
korábban megfogalmazott célunkat félre kellett tennünk. 
A Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület idén lett kereken 20 
éves. Szerettünk volta többek között ennek megünneplésé-
re egy bált rendezni, de így ez is elmaradt sajnos. Az elmúlt 
20 év alatt sok mindent történt az Egyesülettel, sok vál-
tozáson esett keresztül. Az alapítók kitartó munkájának 
köszönhetően túllendült a Polgárőrség a kezdeti nehéz-
ségeken, mikor is 0-ról kezdtek mindent. Az fokozatosan 
érkező újabb belépők pedig tovább vitték a szakmai, és a 
községünk felé való elhivatottságot. Ennek köszönhetően 
működik immár 20 éve a Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület, 
egyre bővülő létszámmal, és eszközállománnyal.

A tavalyi év során nyertünk 1  500  000 Ft-ot a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt (NEA-MA-19-
Ö-M-0718  pályázati azonosítószámú) pályázaton, amit 
térfigyelő kamerarendszer kiépítésére fordítottunk. Eb-
ben a projektben az Önkormányzat is segített minket 
több módon is (anyagi hozzájárulás, helybiztosítás, fenn-
tartási költségek biztosítása). A rendszer további bővítésre 
is alkalmas, amit pályázat vagy közösségi hozzájárulás, 
támogatás útján tervezünk kivitelezni.

Az Önkormányzat idei évben 500  000 Ft támogatást 
nyújtott Egyesületünk számára.

Sikeresen nyújtottunk be pályázatot a Pest Megyei Pol-
gárőr Szövetség felé, 400 000 Ft-ot nyertünk el. Ezt az ösz-
szeget működési költségeinkre, autónkra költöttük.

105  600 Ft-ot ugyan úgy a Pest Megyei Szövetségtől 
nyertünk, amit a cégautó adó költségére fordítottunk.
Az idei évben köszönettel tartozunk a következő támo-
gatóinknak, akik hozzájárultak Egyesületünk működé-
séhez:

• Tápiószőlős Község Önkormányzata
• Tápiószőlős Község Központi Konyhája
• Ferzol Kft.
• Balogné Oláh Johanna és családja
• Borsik János Vállalkozó
• Hegedűs Sándor és családja
• Pintér János és családja
• Remzső István és családja
• Sitku László (Cédrus tó)
Egyesületünk az idei évben 124 896 Ft személyi jöve-

delemadó 1% felajánlást kapott. Köszönjük mindenkinek!
Az Egyesület működtetése jelentős anyagi befektetés-

sel tud megvalósulni. A költségek nagy része az autóhoz 
kapcsolható (szerviz, cégautóadó, biztosítás, üzemanyag), 
amit a tagok által befizetett tagdíjból nem lehetne fenn-
tartani. Ezért is köszönünk minden eddigi, és jövőbeni 
anyagi, tárgyi, erkölcsi támogatást!

Ezúton kívánunk a Település lakosságának  
örömökben gazdag Békés Karácsonyi Ünnepeket  

és Boldog Új Esztendőt!
Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület
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Gratuláció
Halupka István a tápiósző-

lősi Polgárőr Egyesület elnöke 
a ceglédi Rendőrkapitánysá-
gon járt a Polgárőrséget kép-
viselve.

A Kapitány úr elismerésben 
részesítette az Egyesületet az 
eddigi munkájáért, rendőr-
séggel való együttműködé-
séért, illetve a közelmúltbeli 
betörések felderítésében való 
munkájáért is.

Gratulálunk! 

Köszönjük a  
munkájukat, további sok 

sikert kívánunk!

Rendhagyó Márton nap az óvodában
A legenda szerint Szent Márton a Római Biroda-

lom Pannónia tartományának Savaria nevű városá-
ban (ma Szombathely) látta meg a napvilágot 316-
ban. 

A római császár katonájaként szolgáló Márton a 
franciaországi Amiens városában egy hideg téli es-
tén odaadta meleg köpenyének felét egy nélkülöző 
koldusnak. Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus 
a koldus alakjában. Innentől kezdve nem a hadsere-
get, hanem Istent szolgálta. Misszionáriusként sok jót 
cselekedett. Jóságáról még életében legendák kering-
tek, püspökké akarták szentelni. A monda szerint 
mikor ennek hírét vette, az érte jövő küldöttek elől a 
ludak óljába bújt. A szárnyasok azonban gágogásuk-
kal elárulták rejtekhelyét. Mártont 371-ben püspök-
ké szentelték és haláláig 398-ig Tours-ban segítette a 
rászorulókat. 

Intézményünkben mára már hagyománnyá vált a 
Márton nap (November 11) megünneplése. Ilyenkor 
készülnek a lámpások, melyekkel sötétedés után vo-
nulunk az óvoda környező utcáin. A lámpás felvonu-
lás eredete onnan származik, hogy novemberben már 
korán sötétedik és régen nem volt utcai lámpa, ezért 
az emberek fáklyával vagy lámpással a kezükben 
mentek a misére. A lámpásokat délután a szülőkkel 
alkotjuk és nagy izgalommal várjuk, hogy besötéted-
jen és mint sok kicsi szentjánosbogarak bevilágítják 
az óvoda környékét. Mindezt pedig egy közös falato-

zással zárjuk le. Forró teát iszunk ,libazsíros kenyeret 
eszünk egy kedves Márton napi liba társaságában az 
óvoda udvarán.
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Hitoktatás az óvodában
„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket…” 

(Márk evangéliuma 10:14)

Református óvodánkban heti rendszerességgel zaj-
lik a hitoktatás.

Nagycsoportban a katolikus hittant Ágostné Cséri 
Gabriella, az óvodai hittanfoglalkozásokat Gulyásné 
Mucsinyi Anna tartja. Kiscsoportban és a Kis-Kö-
zépső csoportban jó magam igyekszem a keresztyén 
értékrendeket a bibliai történetek alapján, az evangé-
lium megismertetése által, szeretettel közel vinni a 
kisgyermekekhez.

Nagyon fontosnak tartom, hogy már ilyen kis kor-
ban megtanítsuk a gyerekeket imádkozni, ami sok 
esetben már nem is idegen számukra, mert hála Is-
tennek vannak anyukák, apukák, akik már otthon 
ezt tanítják gyermeküknek.

Ezeken a foglalkozásokon bibliai történeteket hall-
gathatnak a gyerekek, énekeket tanulunk, rajzolunk, 
színezünk, mozgásos játékokat játszunk, és beszélge-
tünk. Igyekszem a bibliai történetek tanulságait az ő 
kis életükre alkalmazni.

Sajnos ebben az évben a járványveszély körülmé-
nyei nem tették lehetővé Márton nap megünneplését 
ilyen formában. Ennek ellenére minden óvodapeda-
gógus készült erre a napra, hogy a maga csoportjá-
val élmény nyújtson a gyerekeknek, ápolja a hagyo-
mányt.

A gyerekekkel közösen sok szép, különleges lám-
pást készítettünk és ezekkel a lámpásokkal az óvoda 
félhomályos folyosóin Márton napi dalokat énekelve 
egy kis sétát téve próbáltuk felidézni a tavalyi han-
gulatot. 

A Szivárvány nagycsoport műsorral készült, mely 
ezt a legendát dolgozta fel dramatikusan. Sajnos csak 
videófelvétel formájában tudta a többi csoport meg-
tekinteni, de így is nagyon élvezték a gyerekek.

A Maci nagycsoport Márton-napi lakodalommal 
tette emlékezetessé ezt a délelőttöt. Szeretnénk, ha 
a következő években a Márton napi lakodalmas is 
hagyománnyá válna óvodánkban. A libanézés sem 
maradt el, Vonnák Márton családjának jóvoltából 
nézhettük meg az óvoda udvarán.

Nagyon jól sikerült ez a napunk, bár a gyerekek 
hiányolták a szokásos esti lámpás felvonulást. Remél-
jük jövőre újra visszatérhet régi fényében a Márton 
nap hagyománya. 

Szuhamella Ildikó 
óvodapedagógus
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Kmegy Máté ismét felnőtt Magyar Bajnok!
Elég nehezen in-

dult ez az év, mivel 
tavaly augusztusban 
volt egy sérülésem, 
ami miatt pihenőre 
kényszerültem. 2019 
végén elkezdtem a fel-
készülést az idei évre, 
amit később a vírus 
kicsit megnehezített, 
de edzőmnek, apu-
kámnak és bátyámnak 
köszönhetően, sikerült 
átvészelni. A sérülés és 
a Covid helyzet ellené-
re, több kiemelt verse-
nyen szerzett aranyérmek után ismét felnőtt magyar bajnoki címet szerezhettem, összességében már 5. 
alkalommal, aminek nagyon örülök. Sajnos világversenyek idén elmaradtak így a kvalifikációs verse-
nyek is. Jövőre remélem, hogy folytatódhat a kvalifikáció az olimpiára. Idén még december 05-én lesz 
egy Csapat Bajnokságunk, melyre a Kecskeméti TE minden csapat tagja gőzerővel készül.

Kmegy Máté
Szeretettel gratulálunk! További jó egészséget, sok sikert kívánunk!

Nagy öröm számomra, amikor látom azt, hogy 
megfogadják a tanultakat, és szeretettel, együttérzés-
sel fordulnak egymáshoz. 

Mivel a kisgyermekek figyelme nagyon rövid ideig 
tart, egy-egy bibliai foglalkozás 20-30 perces. Termé-
szetesen ez az idő elég kevés ahhoz, hogy egy-egy tör-
ténet elmélyülhessen, ezért egy-egy konkrét történet, 
téma legalább két, de esetleg 3 alkalmat is igényel.

Mivel a játék személyiségfejlesztő hatású, az alkal-
makon sok lehetőség van a közös, bibliai témájú fej-
lesztő játékra, kreatív közös munkálkodásra is.

A gyermek a Szentírás alapján Isten ajándéka. Fon-
tos számomra, hogy a gyerekek megérezhessék an-
nak jelentőségét, hogy ők fontosak Isten számára, aki 
hívja őket, hogy az egyéni adottságaik által értékes 
tagjai legyenek az emberi közösségünknek.

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket kívánnak 
az óvoda dolgozói!

Nagy Angéla
Óvodapedagógus
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Minden Kedves Ügyfelemnek Áldott, 
Békés, Karácsonyi Ünnepeket  
és egy Örömteli, Egészségben, 
Sikerekben gazdag, Szerencsés  

Boldog Új Évet kívánok!

Köszönöm a bizalmukat,  
mellyel az idei évben is megtiszteltek  

és velem intézték biztosítással 
kapcsolatos ügyeiket.

Továbbra is szeretettel várom  
Önöket, hogy segítségemmel mindenki 
számára  megtaláljuk a legkedvezőbb 

biztosítási védelmet.

VANKÓ ÉVA
V&K 2003 KFT Biztosítási Alkusz 

munkatársa
Tel.: 06-53-387-372, 06-30-359-5006

Anyakönyvi hírek

• Földvári Botond  2020.09.18.

• Szőke Máté  2020.09.29.

• Gonda Emma  2020.10.16.

• Bakos Máté  2020.11.02.

• Básty Jázmin Lea  2020.11.19.

• Dávid Roland Marcell  2020.11.24.

GRATULÁLUNK, JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

ÚJSZÜLÖTTEK

ELHUNYTAK
• Deli Mihály  1933-2020

• Németh László 1964-2020

• Oldal Imre László  1941-2020

• Papp János  1957-2020

• Szedő György  1965-2020

• Pap Károly  1980-2020

• Koncz Sándor Rudolf  1945-2020

• Fehér Erzsébet  1962-2020

• Béres László  1957-2020

• Klabacsek Istvánné (Darók Mária)  1931-2020

• Kisvárdai Tibor  1938-2020

• Szabó János  1935-2020

• Pap Gergelyné (Borsik Erzsébet)  1957-2020

• Kunszabó Istvánné (Petrezselyem Veronika) 1931-2020

• Krámli István  1933-2020

• Allgeier Márton  1954-2020

• Polyák János István  1949-2020

• Abonyi Áron  1948-2020

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni 
mindazoknak, akik szeretett férj és édesapa,  

KONCZ SÁNDOR  
temetésén részt vettek, mély gyászunkban 

osztoztak, és sírjára elhozták  
az emlékezés virágait!

Gyászoló család

Házhoz járó 
PEDIKŰRÖZÉST 

vállalok. 

Amennyiben felkeltettem  
érdeklődését hívjon bizalommal  

az alábbi telefon számon:
0630-885-1830, 

Pál Gabriella. 
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Helytállni és fejlődni egy rendkívüli évben  
– FERZOL KFT 2020 –

Rendkívüli évet hagyunk magunk mögött, amely 
során a koronavírus járvány nem várt kihívások elé 
állította a FERZOL Lemezmegmunkáló Kft-t. Ebben 
az embert próbáló időszakban is sikerült talpon ma-
radniuk, mi több, fejlődniük, termelésüket növelniük 
úgy, hogy nemcsak minden munkahelyet megőriztek, 
de még létszámot is tudtak növelni.

Mint ahogyan mindannyiunk életében, a FERZOL 
Lemezmegmunkáló Kft. működésében is a 2020-as év-
ben rendkívüli helyzetet teremtett a koronavírus jár-
vány (COVID-19) megjelenése. Felelős foglalkoztató-
ként a vállalat mindent megtett annak érdekében, hogy 
dolgozóinak biztonságos, egészséges munkakörnyezetet 
tudjon biztosítani, úgy, hogy közben működését, terme-
lési tevékenységét folyamatosan képes legyen fejleszteni, 
növelni.

Összhangban a kormányzati szigorításokkal számos 
higiéniai, egészségvédelmi intézkedést vezettek be, an-
nak érdekében, hogy megakadályozzák a vírusjárvány 
terjedését a munkakörnyezetben. A dolgozók egészsé-
gének megőrzése érdekében arcmaszkokat biztosítottak 
és kézfertőtlenítőket helyeztek ki az üzemi területen. E 
mellett a munkakörnyezetben és a közösségi tereken 
fokozottabban végeztek fertőtlenítő takarításokat a fer-
tőzés megelőzése érdekében. Sajnos a járvány második 
hulláma elérte a FERZOL Kft. dolgozóit is. Az érintet-
tek fegyelmezett magatartása is hozzájárult ahhoz, hogy 
nem tudott elterjedni a telephelyen a koronavírus. Saj-
nos sokan megtapasztalták, hogy a betegségben megfer-
tőződött sok hetes lábadozás után tudja visszaszerezni 
fizikai kondícióját és csak hetek után tud visszatérni 
munkahelyére. Azoknál a szellemi dolgozóknál, akiknél 
lehetséges volt, bevezették az otthonról történő munka-
végzést, a „home office” -t. 

Sajnos az év során számos megszokott eseményt a ki-
alakult helyzet miatt el kellett halasztaniuk. Elmaradtak 
a nyilvánossági rendezvények, a csapatépítő programok, 
a nyílt nap, a családi nap, a falunapi kitelepülés, a mi-
kulás és az évzáró party is. Most számukra a legfonto-
sabb volt az emberi élet védelme és a biztonságos mun-
kavégzés garantálása. A vírus megjelenése óta alapvető 
cégérdek, hogy a termelés zavartalanul tudjon működni, 
legyen megrendelés, legyen alapanyag, legyen munka, 
legyen stabilitás és biztonság. A komoly válsághelyzet 
okozta ellátási lánc problémák és a megrendelések visz-
szaesése miatt, sok cégnél elbocsájtásokat hajtottak vég-
re. Szerencsére a FERZOL Kft.-t mindez nem érintette. 
Meg tudták szervezni az alapanyagellátást, mi több a 
megnövekedett megrendelési állomány miatt április-
ban, a meglévő munkahelyek megtartása mellett, közel 
80 fővel tudták létszámukat növelni. Így ebben az évben 
a FERZOL Kft. létszáma már meghaladta a 600 főt.

Nem maradtak el 2020-
ban a technológiai és infra-
strukturális fejlesztések sem. Új üzemcsarnokkal és 
modern csúcstechnológiát képviselő eszközökkel bővült 
a cég gépparkja. Szolnokon a régi telephely szomszéd-
ságában egy üres ipari terület megvásárlását követően 
zöldmezős beruházás keretében hamarosan lezárul egy 
új üzemcsarnok építése, amely állami pályázati támoga-
tással és önerő biztosításával összesen közel 2,5 Milliárd 
Ft-os beruházás. Az új üzemcsarnokban új generációs 
(automata és robot) technológiás CNC gépeket telepíte-
nek. 2020 végéig 2 db automata hajlító, egy robotcellás 
hajlító, és egy automata gyártósor kerül beüzemelésre. A 
fejlesztés befejezését követően közel 60 fő fog dolgozni a 
szolnoki telephelyen.

A vállalat hitvallása, hogy a technológia folyamatos 
fejlesztése nélkülözhetetlen a versenyképesség megőrzé-
séhez, de a jól felkészült, motivált dolgozókra, emberi 
kreativitásra mindig is szükségük lesz. Évtizedek óta 
ez jelenti a FERZOL Kft. sikerét. Receptjük egyszerű. 
Kiváló szakembereik példás munkájával, megelőzve a 
konkurenciát, a legmodernebb eszközökkel dolgozni, 
és olyan minőségi termékeket gyártani, amelyeket nem 
tud akárki. 

A modern technika alkalmazása mellett fontosnak 
tartják a dolgozók folyamatos fejlesztését, képzését, is-
mereteik bővítését. Több munkakör esetében rendszere-
sen indítanak külső és belső képzéseket, tanfolyamokat, 
hogy a saját munkaerő a leghatékonyabban, legalkal-
mazhatóbban tudja az elméleti és gyakorlati ismereteket 
megszerezni. 2020-ban – a vírusjárvány ellenére - élhaj-
lító, porfestő, emelőgépkezelő, targoncavezető képzések 
és angol nyelvtanfolyam indult. A Ferzol Kft 2020-ban 
több mint 50 Millió Ft-ot fordított képzésekre.

A FERZOL Kft. ezer szállal kötődik Tápiószőlőshöz 
és a Tápió-mente egyik jelentős adófizetőjeként is fontos 
szerepet tölt be a település életében. A lokális munkahe-
lyteremtés mellett a befizetett adóforintokból és támo-
gatásokból Tápiószőlős lakossága közvetlenül is érezheti 
a vállalat közjó iránti elhivatottságát. A FERZOL Kft. 
reális alternatíva azoknak, akik a térségben a lakóhe-
lyükhöz közel, szabályozott, törvényes munkajogi stá-
tuszban, saját alkalmazásban, rendezett, tiszta körül-
mények között, korszerű gépekkel, európai színvonalú 
üzemcsarnokban kívánnak dolgozni.

A FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. tulajdonosai 
és vezetői köszönik a helyi lakosság támogatását és az 
összes munkatársuk egész évben nyújtott áldozatos és 
eredményes munkáját, továbbá ezúton kívánnak ál-
dott, meghitt, békés karácsonyi ünnepeket, eredmé-
nyekben gazdag, boldog új esztendőt mindenkinek!



Az épülő szolnoki üzem 2020.11.02. 

Amada hajlító robotcellaSzerelő üzem


