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POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Olvasót!
Az év végéhez értünk és hamarosan indul egy újabb év, 

újabb kihívásokkal, újabb feladatokkal.
Ilyenkor egy kicsit számot kell vetni az embernek, va-

jon mit tettünk le az asztalra az elköszönő évben? Mivel 
a korona vírus aktuális hulláma, a negyedik éppen zajlik, 
ezért az év végi rendezvények elmaradnak, illetve csak 
jelképesen lesznek megtartva. Így a Közmeghallgatás és 
beszámoló is elmarad. Emiatt itt szeretném Önöket tájé-
koztatni a 2021-es évben történtekről. Kezdeném a fólia 
beruházással, mely jelenleg 90%-os készültségen van, és 
remélhetőleg még a tavasszal megindulhat benne a nö-
vénytermesztés. A beruházás keretén belül, mely a Bel-
ügyminisztériumnak köszönhetően a START program 
keretein belül 100 %-os támogatással valósul meg meg-
vásárlásra került egy 21 LE-s Yanmar kistraktor talajma-
róval, homlokrakodóval, raklapvillával. Megvásárlásra 
került egy Ford Transit 3,5 t-ás teherautó, mely a telepen 

megtermelt áru, az oda szükséges eszközök szállítását 
teljes mértékben megoldja. Készül egy 300 m2-es szend-
vicspanel épület, melyben helyet kapott a telep ellátására 
szolgáló hőközpont, a növények szükségleteit kielégítő 
öntöző központ kompjúterrel, törzsoldattartályokkal. 
Ebben az épületben lesz a megtermelt áru osztályozása, 
csomagolása. Megépült egy 8 hajós 2500 m2-es felfújha-
tó oldalfalú fóliaház energiaernyővel, klímakompjúte-
res vezérléssel. Megvásárlásra kerültek a művelő kocsik. 
Hátra van még a fűtés egy részének kialakítása, majd a 
talajra az agroszövet terítését követően a vödrök, öntö-
zőgombák beszerelése, a növénytartó drótok berakása, 
a növénytartó kampók felzsinórozása és beakasztása. 
Terveink szerint februárban már a növények is a növény-

házban kezdik meg új életüket. A Polgármesteri Hivatal 
és az Iskola út közötti járda szakasz elkészült, még a Fa-
luház bejáratánál, valamint az Iskola előtti parkolóban 
vannak elvégzendő feladatok. A temetőben befejeződött 
a szilárd burkolat kialakítása. Örömünkre újabb nyertes 
pályázatnak köszönhetően tavasszal tovább folytatódik a 
fejlesztés. A Védőnői szolgálat és a fogorvosi rendelő te-
tőcseréje, szigetelése befejeződött, az udvaron van még 
hátra a parkosítás. Az Idősek Gondozási Központjában a 
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legöregebb épület pala tetőzete ki lett cserélve cserépre, 
új kerti padok lettek kihelyezve, további kihelyezés ta-
vasszal várható. Folyamatos a bútorzat, edényzet egyéb 
tartozékok cseréje. A régi épületben is le lettek cserélve a 

régi radiátorok újra. Új Tanyagondnoki busz lett beállít-
va szolgálatra. A Tanyagondnoki szolgálat, melyet eddig 
is Boros Melinda látott el nevesítve lett. A Sportcsarnok 
burkolása megtörtént, belső munkálatok vannak hátra, 
melyek remélhetőleg 2022-ben megvalósításra kerülnek. 
A Sporttelep mögötti terület a Lovas klubnak át lett adva 
használatra, remélhetőleg profi pálya kialakítására kerül 
sor. Megkezdődött az Iskolától a buszfordulóig a kerékpár 
sáv kialakítása, mely tavasszal folytatódik a másik olda-
lon. Befejeződött a Határ út és Boróka út felszíni borítása, 
mely tavasszal korrekcióra szorul. Folyamatban van meg-
nyert WIFI pályázatunknak megfelelően free wifi terüle-
tek kialakítása. A járda-kerékpár út megépítése várhatóan 
tavasszal kezdődik, de még egyeztetésre szorulunk a Ma-
gyar Közút -tal az ivóvíz rekonstrukció miatt. A Magyar 
Falu program keretében még pályázatot nyertünk a Te-
mető szilárd burkolattal történő ellátásának fejlesztésére, 
továbbá egy új személy és teherszállító gépjármű megren-
delése megtörtént, gallyvágó lesz beállítva tavasszal, mely 
megoldja a belógó ágak okozta kellemetlenségeket az utak 
mentén. Az Óvoda kültéri játszótér bővítésre nyert pá-
lyázatot, mely tavasszal valósul meg. A volt politechnika 
épületére nyert támogatásnak köszönhetően tovább fo-
lyik a felújítás és remélhetőleg tavasszal költözhető lesz ez 
az épület. Bekötésre kerültek az Önkormányzat épületei a 
csatorna-hálózatra egy épület maradt, amelyik tavasszal 
lesz rákötve a központi rendszerre. A Bölcsőde beruházás 
tavasszal indul, még a tervek egyeztetése zajlik. A bölcső-
de elkészülte után, reményeink szerint megkezdődhet a 
Konyha rekonstrukciója. A Zrínyi, Deák, Árpád utcai 
járda egy része elkészült, ha az idő engedi, ez tovább foly-
tatódik. Folyamatban van piac kialakítása, melynek elhe-
lyezése még vita tárgyát képezi. Szeretnénk tovább részt 
venni a Közfoglalkoztatási programokban, de az igénylők 
létszáma jelentősen lecsappant, ennek megfelelően keve-
sebb lehetőségünk lesz. A Közfoglalkoztatási program-
nak köszönhetően új rakodó gép került megvásárlása, 
egy ZL12-es mely dolgozóink munkáját segíti. Tavasszal 
újra indul a sertéstelepen ismételten a termelés, a vágó-
híd teljes kapacitással üzemel, 24 főnek adva munkát, itt 
még a csatorna-hálózatra való rákötés engedélyezése fo-
lyamatban van. Rendezvényeinket tekintve a Lovas nap 

valamint a X. Falunap került megrendezésre, mindkettő 
nagy számú résztvevőt és nézőt vonzott. Remélhetőleg az 
új évben tovább folytatódik a lakosság immunizálása és 
rendezvényeink megrendezésre kerülnek. Néhány napja a 
község Karácsonyfája alá bekerült egy C típusú sportpark 
a játszótér mellett a felnőtteknek. Használják egészséggel, 
vigyázzanak rá, hogy sokaknak, sokáig tegyen kedvére a 
jó levegőn való sportolás!

Szeretném megköszönni a Községi Karácsonyfát fel-
ajánlójának, Gazdag Jánosnak az Iskola utcából, a fa ki-
vágását, felállítását és feldíszítését az Önkormányzat dol-
gozóinak, Veres Lászlónak, Fekete Sándornak és Koczkás 
Tibornak a gépet, mellyel a Karácsonyfa fel lett díszítve, 
valamint szeretném megköszönni a Hegedűs családnak a 
Szalmabábukat és a Betlehemet!

Itt szeretném megköszönni valamennyi dolgozónknak 
- Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, Idősek Otthona, 
Konyha, Családgondozó, Egészségügy, Iskola, Óvoda, Fa-
luháza, Könyvtár, Sport- egész évi munkáját. Köszönöm 
azon személyeknek is a munkát, akik segítettek abban, 
hogy kis falunk tovább szépüljön, fejlődjön, köszönöm 
a civil szervezeteknek a munkájukat, - Polgárőrség, Ba-
rátság Nyugdíjas Klub, Nyitott Tenyér Egyesület, Viking 
Sportegyesület, Lovas klub, Tápiószőlősért Alapítvány. 
Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket!! Mindnyájuknak 
erőt, egészséget, sok sikert kívánok az új évben.

BÚÉK 2022!
Tisztelettel:  dr. Szoboszlay Árpád 

polgármester

Itt szeretném jelezni a lakosság felé, hogy bármilyen 
oltóanyag, bármilyen mennyiségben rendelkezésre áll. 
Aki még nem oltatta magát, jelentkezzen a rendelőben. 

A korona vírus vakcinák mellett folyamatos az 
influenza elleni oltás is.
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Kerékpársávon és járdán történő parkolás szabályai
Mindennap tapasztalható, hogy gépjárművekkel olyan 

helyeken is parkolnak, megállnak, ahol ez tilos.
A KRESZ szabályai szerint a következők betartást kér-

jük különös tekintettel a járdán és kerékpársávon történő 
megállás esetén.

Általános szabály az, hogy a járdán tilos megállni. 
Meghatározott feltételek együttes fennállása esetén az 
alábbi esetekben mégis megengedett a járdán történő 
megállás: A négy feltételnek együttesen kell teljesülnie.
1. A járdán részben, vagy egészben csak akkor szabad 

járművel megállni, azaz parkolni, ha azt vagy jelző-
tábla, vagy útburkolati felfestés megengedi. Tévedés 
tehát, hogy ha nincs tiltó tábla, akkor szabályos a 
megállás! A járda elsődlegesen a gyalogosok közleke-
dését szolgálja, így kivételnek tekinthető, ha a megál-
lás és/vagy a várakozás megengedett. A jelzőtáblákon 
elhelyezett kiegészítő táblák, illetve a felfestés meg-
szabhatják a jármű elhelyezésének módját is.

2. További feltétel, hogy a jármű a járda szélességének 
legfeljebb a felét foglalhatja el,

3. és a gyalogosok számára legalább 1,5 méteres szabad 
területet biztosítson. Egy átlagos babakocsi 60 cm 
széles, így a legkevesebb, hogy két babakocsi egymás 
mellett a parkolásunkat követően is férjen el kényel-
mesen a járdán egymás mellett.

4. Plusz a járművek tengelyterhelése az 1000 kilogram-
mot nem haladja meg. Tehát ennél súlyosabb járművek 
esetében szintén kizárt az, hogy a járdán parkoljon.

Ha bármelyik a fenti feltételek közül nem áll fenn, ak-
kor a megállás jogszabályellenes lesz, ennek pedig hátrá-
nyos jogkövetkezménye van.

A helyszíni bírságok mértéke
Aki a fenti szabályokat megsérti, szabálysértést követ 

el. A 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet melléklete alapján 
fix összegű bírság kiszabását kell elrendelni.

A fenti esetekben az alábbi bírságokra számíthatunk:

Szabs. tv. 224. § Közúti 
közlekedési szabályok 
kisebb fokú megsértése

a szabálysértés el-
követési magatar-
tásával megsze-
gett jogszabályi 
rendelkezés

a helyszí-
ni bírság 
összege 

forintban

a pénz-
bírság 

összege 
forintban

megállás a járdán anél-
kül, hogy azt jelzőtábla 
vagy útburkolati jel 
megengedi

KRESZ 40. § (8) 
bekezdés a) pont 10 000 20 000

a jármű úgy áll meg a 
járdán, hogy a járda 
szélességének több mint 
a felét elfoglalja

KRESZ 40. § (8) 
bekezdés b) pont 10 000 20 000

megállás a járdán anél-
kül, hogy a gyalogosok 
közlekedésére legalább 
1,5 méter szabadon 
maradna

KRESZ 40. § (8) 
bekezdés c) pont 15 000 30 000

megállás a járdán olyan 
járművel, amelynek 
tengelyterhelése az 1000 
kg-ot meghaladja

KRESZ 40. § (8) 
bekezdés d) pont 10 000 20 000

Tilos a gépjárművel történő megállás:
– ahol a jármű és az úttesten levő záróvonal vagy a jármű 

és az úttest másik szélén álló jármű között legalább há-
rom méter széles hely nem marad;

– be nem látható útkanyarulatban, bukkanóban vagy 
más olyan helyen, ahol a járművet a többi jármű veze-
tője kellő távolságból nem észlelheti;

– körforgalmú úton, útkereszteződésben és az úttestek 
széleinek metszéspontjától számított 5 méter távolsá-
gon belül, ha a közúti jelzésből más nem következik;

– kijelölt gyalogos átkelőhelyen, valamint a gyalogos át-
kelőhely előtt személygépkocsival, motorkerékpárral, 
segédmotoros kerékpárral, kerékpárral és kézikocsival 
5 méter, egyéb járművel 15 méter távolságon belül;

– hídon, aluljáróban, alagútban, valamint ezek be- és ki-
járatánál;

– vasúti átjáróban és attól számított 30 méter távolsá-
gon belül, valamint vasúti, illetőleg villamos pályán és 
ezekhez olyan közel, hogy a jármű a vasúti jármű, ille-
tőleg a villamos közlekedését akadályozza;

– más járművel a villamos, autóbusz vagy trolibusz meg-
állóhelyet, illetőleg taxiállomást jelző tábla előtt 15 mé-
ter, utána 5 méter távolságon belül, kivéve, ha útburko-
lati jelből más következik;

– autóbuszöbölben és autóbusz forgalmi sávban;
– villamos megállóhelynél levő járdasziget és a hozzá kö-

zelebb eső járda közötti úttestrészen;
– kapaszkodósávon, gyorsító-és lassító sávon, kerékpár-

sávon, nyitott kerékpársávon, kerékpárúton, gyalog- 
és kerékpárúton, autópálya és autóút úttestén.

Kerékpársáv: az úttesten útburkolati jellel kijelölt - ke-
rékpárosok egyirányú közlekedésére szolgáló - külön-
leges forgalmi sáv.

Megállás
40. § (1) * Járművel megállni - ha közúti jelzésből vagy a 

(2)-(5) bekezdés rendelkezéséből más nem követke-
zik - csak az úttest menetirány szerinti jobb szélén, 
azzal párhuzamosan, egy sorban szabad. A megál-
lást irányjelzéssel jelezni kell. 

Tisztelt Lakosság!
Több esetben is tapasztaltuk, hogy a megépült járdán és az új kerékpár sávon gépjárművekkel parkolnak. A kelle-
metlenségek, esetleges bírságolások elkerülésének érdekében kérjük, hogy a KRESZ vonatkozó szabályait szívesked-
jenek betartani! Köszönjük! 
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(2)* Egyirányú forgalmi úton az úttest bal szélén - ha 
közúti jelzésből más nem következik - akkor szabad 
megállni, ha a jármű mellett az úttest jobb széléig 
mérve legalább 5,5 méter szélességű hely marad.

(3) Kétkerekű motorkerékpárral, segédmotoros kerék-
párral és kerékpárral egymás mellett két sorban 
vagy az úttest széléhez viszonyítva ferdén is meg 
szabad állni, ha a járművek az úttestből egy sze-
mélygépkocsi szélességénél többet nem foglalnak el. 
Ahol a várakozóhelyet útburkolati jel [18. § (1) bek. j) 
pont] jelzi, egy gépkocsi részére szolgáló helyen két 
ilyen jármű is megállhat.

(4) Lakott területen kívül járművel - a lehetőséghez ké-
pest - az úttesten kívül kell megállni.

(7) A jármű ajtaját a vezető csak akkor nyithatja ki, ha 
ezzel a közlekedés biztonságát, valamint a személy- 
és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti.

(8)* A járdán - részben vagy teljes terjedelemben - csak 
akkor szabad megállni, ha
a) azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi,
b) a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét fog-

lalja el,
c) a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 

méter szabadon marad, és
d) a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem ha-

ladja meg.
(9)* A járdán a mozgásában korlátozott személy (vagy az 

őt szállító jármű vezetője) járművével, a betegszál-
lító gépjármű, az iskolabusz, a gyermekeket szállító 
autóbusz, a kerékpár, a kétkerekű segédmotoros ke-
rékpár és a kétkerekű motorkerékpár a (8) bekezdés-
ben említett egyéb feltételek fennállása esetén akkor 
is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburko-
lati jel nem engedi meg.

Várakozás
(2) Tilos várakozni a) a három külön úttesttel rendelke-

ző út középső úttestjén;
b) lakott területen kívül főútvonal úttestjén;
c)* ahol a jármű az útmenti ingatlanra való behajtást 

vagy az onnan történő kihajtást - az ingatlannal 
rendelkezni jogosult hozzájárulása nélkül - aka-
dályozza;

d) ahol a jármű szabályosan várakozó másik jármű 
megközelítését vagy elindulását akadályozhatja;

e)* az úttesten ott, ahol a járdán a megállás megenge-
dett.

(3)* A mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító 
jármű vezetője) járművével és a betegszállító gépjár-
mű olyan helyen is várakozhat, ahol a várakozást jel-
zőtábla (61. ábra) tiltja. Korlátozott várakozási öve-
zetben és várakozási övezetben a mozgáskorlátozott 
személy vagy az őt szállító jármű vezetője a jármű-
vével és - az (5) bekezdésben foglaltak szerint, tárcsa 
használatával egy óra időtartamig - a betegszállító 
gépjármű a várakozást ellenőrző órával (parkomé-

terrel) vagy jegykiadó automatával ellátott várako-
zóhelyen, ellenőrző óra vagy jegykiadó automata 
működtetése nélkül is várakozhat. A kijelölt rako-
dóhelyre vonatkozó rendelkezés [15. § (6) bekezdése] 
azonban e járművekre is irányadó.

(4)* Várakozást ellenőrző óránál munkanapon 8 és 18 
óra, szombaton 8 és 14 óra között - ha pedig jelző-
tábla [17. § (1) bek. e) pont] ettől eltérő időszakot jelöl 
meg, ebben az időszakban - csak az óra működteté-
sével és legfeljebb az órával jelzett időtartamig sza-
bad várakozni. Lejárt órát a jármű eltávozása nélkül 
ismételten működésbe hozni tilos.

(5)* Ahol jelzőtábla meghatározott időtartamú várako-
zást enged [17. § (1) bek. e) pont], a várakozás meg-
kezdésének időpontját a járművön - gépkocsi ese-
tében a jármű szélvédő üvege mögött - elhelyezett 
tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármű eltávo-
zása nélkül megváltoztatni tilos.

(7)* A járművet őrizetlenül hagyni abban az esetben sza-
bad, ha a vezető gondoskodott arról, hogy a jármű 
önmagától el ne indulhasson és illetéktelen személy 
azt el ne indíthassa.

(8)* A sürgősségi orvosi ellátáshoz kiadott várakozási 
engedéllyel (161. ábra) megjelölt személygépkocsi ve-
zetője - amennyiben a várakozás egyéb módon nem 
lehetséges -

Aki földútról hajt ki gépjárművel annak 
kötelező betartani az alábbiakat:
Az utak igénybevételével kapcsolatos egyéb szabályok
63. § (1) * Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, 

beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonsá-
gát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat 
juttatott, köteles a keletkező veszély elhárításáról 
gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, 
a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoz-
tatni.

(2)* Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás 
előtt a járműről a rátapadt sarat - amely a szilárd 
burkolatú utat beszennyezheti - el kell távolítani.

(3) Tilos az úton olyan tárgyat csúsztatni, illetőleg von-
tatni, amely ezáltal az utat megrongálhatja.

(4)* A közúti forgalom ellenőrzése során
a) a közúti forgalom ellenőrzését végző berendezést;
b) azt a járművet, amelyben a közúti forgalom elle-

nőrzését végző berendezés üzemel a közúton úgy 
kell elhelyezni, hogy a gyalogos és jármű forgal-
mat indokolatlan mértékben ne akadályozza.

(5)* A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott jármű a 
járműforgalom elől elzárt területen, továbbá a köz-
útnak azon a részén is elhelyezhető, ahol a járművek 
megállása vagy várakozása tilos.

A fenti szabályok betartását kérjük azért, hogy a jár-
dáink és kerékpársávjaink minőségét megőrizzük, és 
ne akadályozzuk azok használatát.

Tápiószőlős Önkormányzat



6 TÁPIÓSZŐLŐSI HÍRADÓ 2021. december

Tisztelt Ügyfeleink! 
Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni, hogy 

2021. december 27-december 31. napjáig  

IGAZGATÁSI SZÜNET LESZ A HIVATALBAN,  
ezért az ügyfélfogadás szünetel, a Hivatal nem lesz nyitva.

Az igazgatási szünet a dolgozók szabadságának terhére történik.

Kérem szíves megértésüket, türelmüket és természetesen 2022. január 3. napján (hétfőn) az ügyfélfoga-
dási időben várjuk Önöket.

Az igazgatási szünet ideje alatt kérelmeiket és az egyéb beadványaikat kérjük a Hivatal előtt kihelyezett 
postaládába bedobni. Kérem, hogy minden esetben tüntessék fel telefonos vagy elektronikus elérhetősé-
güket! 
Telefonon az alábbi elérhetőségeken fogadjuk hívásaikat amennyiben sürgős ügyben van szükségük a 
segítségünkre:

• Jegyző: 06-30-162-0770
• E-mail: jegyzo@tapioszolos.hu 
• Polgármester: 06-30-349-4408
• Anyakönyvi ügyekben: igazgatas@tapioszolos.hu
Köszönöm szíves türelmüket! 

Békés Szeretetteljes Egészségben gazdag Ünnepeket kívánunk Önöknek!
Üdvözlettel: Gondi Etelka s.k.  

Jegyző 

Polgárőrség hírei 2021
A 2021-es évben is, alapvető céljainknak megfelelő-

en működtünk. Igyekeztünk ellátni tervezett szolgála-
tainkat, minél több időt lefedve nappal-éjszaka. Ifjú és 
felnőtt polgárőreink segítségével továbbra is jelen va-
gyunk a reggeli iskolakezdésnél. 

Alap tevékenységünk mellett nagyobb rendezvények 
biztosításánál is segítettünk, mint például a helyi Falu-
nap, Lovasnapok, nagykátai Tápiófeszt.

Az Önkormányzat idei évben is 500 000 Ft támoga-
tást nyújtott Egyesületünk számára.

Sikeresen nyújtottunk be pályázatot a Pest Megyei 
Polgárőr Szövetség felé, 400 000 Ft-ot nyertünk el. Ezt 
az összeget működési költségeinkre, autónkra költöt-
tük.

105 600 Ft-ot Országos Polgárőr Szövetségtől nyer-
tünk, amit a cégautó adó költségére fordítottunk.
Az idei évben köszönettel tartozunk a következő tá-
mogatóinknak, akik hozzájárultak Egyesületünk 
működéséhez:

• Tápiószőlős Község Önkormányzata

• Borsik János Vállalkozó
• Remzső István és családja
• Sitku László (Cédrus tó)
• Katonáné Könyvelői Iroda Kft.
Egyesületünk az idei évben 170 709 Ft személyi jö-

vedelemadó 1% felajánlást kapott. Köszönjük minden-
kinek!

Az Egyesület működtetése jelentős anyagi befek-
tetéssel tud megvalósulni. A költségek nagy része az 
autóhoz kapcsolható (szervíz, cégautóadó, biztosítás, 
üzemanyag), amit a tagok által befizetett tagdíjból nem 
lehetne fenntartani. Ezért is köszönünk minden eddigi, 
és jövőbeni anyagi, tárgyi, erkölcsi támogatást!

Továbbra is várjuk a szűkebb környezetéért tenni 
akaró helyi lakosok jelentkezését az Polgárőrségünkbe!

Ezúton kívánunk a Település lakosságának 
örömökben gazdag Békés Karácsonyi 

Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt!
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X. Tápiószőlősi Falunap
2021 őszén 10. alkalommal rendeztük meg a Tápiósző-

lősi Falunapot. A bársonyos őszi idő minden évben segít-
ségünkre van, hogy szavatolt legyen a jó hangulat. Idén a 
Búzásbesenyői testvértelepülésünkről idelátogató vendé-
geinkkel ünnepeltük a falu születésnapját. 

Szombaton délelőtt a Sporttelepen főző és sütőverse-
nyen mérhették össze erejüket és ízlelőbimbóikat a bátor 
vállalkozók. A falu több pontján térzenével csábítgattuk a 
rendezvény helyszínére a lakosokat.

Ebben az évben is változatos programokkal igyekez-
tünk a különböző érdeklődési körű halesziak kedvére 
tenni. Volt futballmérkőzés, traktor ügyességi verseny, 
helyi citera művész és szőlősi táncos lányok is színpad-
ra álltak, valamint a falu tortáját idén is nagy számban 
kóstolhatták az édesszájú kilátogatók. Ezúttal az elmúlt 
évek legnépszerűbb tortája a Szőlősi habos lett megsütve, 
mely most is nagyon népszerű volt, az utolsó morzsáig el-
fogyott. 

A kísérő programok között az ugrálóvár, az arcfestés, 
csillámtetoválás, pónilovagoltatás csak a gyerekeknek 
szólt, itt volt még az Air soft a felnőtteknek, a Tocsafoci, 
a kirakodók és a vidámpark, mely kicsiket és nagyokat 
egyaránt várt.

Már elképzelhetetlen Szőlősi falunap az 50, 55, 60 és 
az a feletti évfordulós házaspárok megköszöntése nélkül. 
Idén szép számmal fogadták el a párok a meghívásunkat. 
Ezúton is gratulálunk az összes házaspárnak és kívánunk 

még sok szép együtt töltött évet, és jó egészséget! 
A délután folyamán Pásztorka Sándor tápiószőlősi 

származású nótaénekes, az Ofella Sándor Hagyományőr-
ző Népi együttes és a Rózsa Zoltán-Gallai Gyula duó is 
színpadra lépett, igényes előadással szórakoztatták a kö-
zönséget. Ezt követően a Lux Mithras tűzzsonglőr csapat 
örvendeztette meg a nézőket színvonalas műsorukkal. 
Ezután következett az est fénypontja a Bikini zenekar 
koncertje. Az est zárásáért a Dogs zenekar felelt és gon-
doskodtak a jó hangulatról. 

Reméljük a 2021-es Falunap minden kilátogatónak 
kedvére való volt, még ha csak egy olyan apró dolog miatt 
is, mint egy fellépő, egy jó ízű kürtöskalács, egy jó beszél-
getés egy rég látott ismerőssel, öröm a gyerekek arcán az 
ugrálóvárban, sikeres találat a szalmabáláknál (airsoft), 
egy szelet finom sütemény. 

Ezek az aprónak tűnő élmények miatt lehet emléke-
zetes és különleges egy-egy ilyen rendezvény. Ezekért a 
dolgokért dolgoztunk kollégáimmal, hogy elfeledtessük a 
hétköznapi megpróbáltatásokat és kihívásokat, amiket az 
elmúlt év jelentett mindannyiunk számára.

Ezzel a kis visszatekintővel és az abból való töltekezés-
sel kívánok meghitt, békés boldog karácsonyt, sikerek-
ben, egészségben gazdag boldog új évet minden tápiósző-
lősi lakosnak!

Hegedűs-Némedi Judit
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A X. Tápiószőlősi Falunap támogatói voltak: 
• Tápiószőlősért Alapítvány
• FERZOL Kft.
• Szűcs József
• Süle Ákos
• Katona Mihály
• Németh Árpád
• Pintér János
• Hegedűs Sándor és cs.
• Ifj. Hegedűs Sándor és cs.
• Bezzeg Mihály és cs.
• Dobos József és cs.
• Balogné Oláh Johanna és cs.

• Tóth József
• Halupka István és cs.
• Bedő Mihály
• Veres László
• Macsik János és cs.
• Csizmadia Viktor
• Lajtai Sándorné
• Soós Mihály és cs.
• Kézérné Borsik Erika és cs.
• Komjáti József és cs.
• Bezzeg József és cs.
• Gál Viktor

• Nyíri Mihály
• Őszi József
• Szőlő ABC
• Központi Konyha dolgozói
• Tápiószőlősi Polgárőr 

Egyesület
• Tamás János és cs.
• Kuli Mihály
• Tószegi István
• Lakatos István és cs.

Köszönjük a támogatást!

Házassági évfordulók
2020. év

50. év 
• Borsányi Károly – Sipos Erzsébet 

1970.05.02. 
• Sós Dezső – Sándor Erzsébet  

1970.10.10. 
• Komjáti Sándor – Nagy Anna  

1970.10.17.
• Szórád József–Fodor Katalin 

1970. 12.17. 
55. év 

• Demeter József – Tóth Lídia 
1965.10.16.

• Mérten János – Baráth Mária 
Magdolna  
1965.10.30. 

• Keresztúri Ferenc – Borsos Mária  
1965.10.30.

2021. év
50. év 

• Pap György – Gigor Erzsébet  
1971.05.01.

• Komjáti József – Kenyó Eszter  
1971.10.02. 

• Ballon Tibor– Berényi Erzsébet 
1971.10.23.

55. év 
• Domonics Sándor – Nagy Margit  

1966.10.22.
• Nagy Mihály – Petrovics Ilona  

1966.10.29.

• Kalacsi Miklós-Besenyi Gizella 
1966.02.12.

60. év 
• Bezzeg András – Bába Anna 

1961.10.07.
• Sáfrány József – Nagy Margit  

1961.11.04. 
• Vinkler József—Szórád Éva 

1961.10.28. 
64. év 

• Kuli József - Falusi-Tóth Jolán 
• Krisker Kálmán – Szórád Ilona
67. év 

• Katona Mihály- Nagy Julianna 
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Emlékezés Némedi Andrásra
Könyvbemutató és domborműavatás

Október 16-án mintegy félszázan gyűltünk ösz-
sze – helybeliek és elszármazottak, közeli és távoli 
településeken élők, rokonok, barátok és tisztelők –, 
hogy a községi könyvtárban Némedi Andrásra emlé-
kezzünk, majd felavassuk az épület falán elhelyezett 
domborművét, Pintér Attila szobrászművész alkotá-
sát, és kézbe vegyük válogatott verseinek erre az al-
kalomra megjelent kötetét. 

Az egybegyűlteket dr. Szoboszlay Árpád polgár-
mester köszöntötte. Némedi András munkásságát e 
sorok írója méltatta, majd a legjobb barát, dr. Gerber 
Alajos nyugalmazott orvos és hitoktató emlékezett 
rá, ezt követően pedig özvegye, Némedi Andrásné – 

sokak Marika nénije – idézte meg az ember és költő 
alakját. A beszédek között Némedi András verseiből 
Gál Vanda adott elő, illetve egy költeményt Bujá-
ki Lujza és Józsa Petra, a helyi református általános 
iskola tanulói közösen mondtak el. Az ünnepi meg-
emlékezés végén, Isten áldását kérve, a verseskötete-
ket és a leleplezett domborművet Kovács Attila atya 
szentelte meg.

Egy három évvel ezelőtt megfogalmazódott terv 
valósult meg a dombormű felavatásával és a verses-
kötet kiadásával. 2018-ban, Némedi András halálá-
nak tizedik évfordulóján fordultunk először felhívás-
sal a falu lakosságához, hogy állítsunk méltó emléket 
annak a kivételes tehetségű embernek, aki költőként 
és műfordítóként – viszonylag kevesek által ismerten 
– olyan értéket hagyott hátra, amelyet megőrizni és 
minél több ember számára elérhetővé tenni köteles-
ségük azoknak, akik őt még személyesen ismerhet-
ték.

2021 májusában – egy pályázaton elnyert szerény 
anyagi alappal indulva – újra azzal a felhívással for-
dultunk a tápiószőlősiekhez, hogy támogassák kez-
deményezésünket. A második nekifutásra már sike-
res, sőt példamutató civil összefogásnak és néhány 
önkéntes szervező kitartásának köszönhetően pár 
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A válogatott versek kiadását és  
a dombormű elhelyezését támogatók névsora

• Árpád Patika 
• Balogné Oláh Johanna 
• Dobos József 
• FERZOL Kft.
• Gál Sándorné
• Dr. Gerber Alajos 
• Dr. Gerber Gábor 
• Gigorné Porlaki Judit 
• Hamarné Kalacsi Judit 
• Hegedűs Sándor 
• Kézér Udvar Kft. 
• Kornyik Csaba
• Kuli Mihályné
• Marticsek Lászlóné
• Major Ferencné
• Dr. Nagy Lászlóné
• Özv. Némedi Andrásné

• Némedi Tamás
• Némedi Tivadar
• Péter Melinda
• Péter Sándor
• Pintér Attila
• Pintér Gyula
• Szent Orbán Templom Alapítvány
• Dr. Szoboszlay Árpád
• Szűcs József
• Tápiószőlős Község Önkormányzata
• Tápiószőlős-Újszilvás Református Ált. 

Iskola és Óvoda
• Terék Mihály
• Veres László
• Veres Mihály
• Völgyiné Némedi Ágnes
és további, névtelen támogatók.

Hálás köszönet mindazoknak, akik támogatásukkal lehetővé tették  
a verseskötet kiadását és a dombormű elhelyezését!

hónap alatt összegyűlt az az összeg, amely lehetővé 
tette a kitűzött cél megvalósítását. Lelkes és önzetlen 
szervezőmunkájáért köszönet illeti Dobos Józsefet, a 
Tápiószőlősért Alapítvány kuratóriumi elnökét, He-
gedűs-Némedi Judit rendezvényszervezőt, Völgyiné 
Némedi Ágnes és Péter Melinda tanárnőt, valamint 
Kuli Mihálynét. Köszönet az önkormányzati képvi-
selő-testület tagjainak, dr. Szoboszlay Árpád polgár-
mester úrnak, Szegedi György igazgató úrnak, továb-

bá a római katolikus és a református egyházközség 
részéről Kovács Attila plébános úrnak és Nagy József 
Mihály tiszteletes úrnak is e nemes ügy támogatásá-
ért. 

Pintér István 
a civil összefogás kezdeményezője, 

a verseskötet szerkesztője

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
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A digitális világ és a gyermek
A mai családok életébe beférkőzték magukat a digitális eszközök. Jelen vannak ebédnél, utazások-

nál, esti meséknél. Hogyan hat mindez az idegrendszerre és a pszichés érésre óvodás korban? Értelmi, 

érzelmi és játékfejlődésüket is befolyásolják a modern technikai vívmányok!

A képernyő által közvetített erőszak érvényesülése függ az életkortól, a nemtől a társadalmi osz-

tálytól és a családi körülményektől.

Lehet e egyéb káros hatása a gyermek egészségére ha naponta rendszeresen használ valamilyen 

digitális eszközt?

Az elmúlt években számos kutatást végeztek, miszerint a 3-6 éves gyerekek 90%-a „kütyüzik”, fő-

ként okostelefont tabletet használnak. Elsősorban náluk figyelhető meg az okoseszközök drasztikus 

hatásai. Összefüggésbe hozható a gyermek figyelemhiányával. Továbbá a csökkent tanulási képesség 

és a túlzott mozgékonyság, vagyis a hiperaktivitás esetén is szerepet játszhat. Háttérbe szorítja a gyer-

mek mozgásra való igényét, ami késleltetett fejlődést eredményezhet.

A megkésett fejlettség problémája negatív hatással lesz később az írás és olvasás tanulásában, ami 

meghatározza a tanulmányi teljesítményt. A szülők annak ellenére adják oda a készülékeket a gyere-

keik kezébe, hogy tisztában vannak vele csak idősebb korban lenne szabad megengedni az okosesz-

közök használatát. Sok esetben azzal indokolják ezt, hogy nem szeretnék ha a gyermek lemaradna 

a társaitól, vagy minél előbb meg szeretnék ismertetni vele a technológiát. Minél korábban kezd el 

„kütyüzni” a gyermek annál súlyosabbak következmények. 100 gyermekorvos körében végzett ku-

tatás igazolja egybehangzóan hogy a 10-13 éves gyerekek körében diagnosztizált betegségek számos 

oka a kiskorban (3-6 évesen) történő túlzott médiafogyasztás. Túlsúly, tanulási zavarok, gyermekkori 

depresszió, szorongás, kötődési zavar, figyelem és magatartási zavarok, szociális elszigetelődés és be-

szédfejlődési zavarok. Ezek az okostelefon, tablet, konzol és többi okos eszköz lehetséges következmé-

nyei, amelyeket nagyon is komolyan kell vennünk.

A világot, a fejlődést visszafordítani nem lehet, ezek az eszközök jelen vannak a mindennapja-

inkban. A használatuk megkerülhetetlen, de nem mindegy mennyit és hogyan használják ezeket az 

gyerekek. Minden esetben ellenőrizzük hogy mit néznek az interneten és hogy mennyi időt töltenek 

a multimédiás eszközök használatával. 

Tóth Erika 

pedagógiai asszisztens
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Applikáció a természetjáráshoz a Tápió mentén!
Miért választják egyre kevesebben az erdős, mezős 

tájakon való túrázás lehetőségét? Talán félnek, hogy 
eltévednek az ismeretlen vidékeken? Vagy csak nem 
tudják, hogy mit érdemes megnézni? Mi hiányzott 
eddig, ha csupán az idő is elegendő volt a természet-
beni kikapcsolódásra? A válasz egyszerű! Egy letölt-
hető túratervező alkalmazás. 

Az alkalmazás elkészítésének fő motivációja a 
gyalogos és a kerékpáros turizmus fellendítése volt 
és ezzel az ökoturizmus ösztönzése településeinken. 
A természetjárás az egyik legegészségesebb, legfenn-
tarthatóbb és leg természetkímélőbb módja a turiz-
musnak, mely a vírusos időszakokban is lehetőséget 
ad az egyéni és családos kimozdulásra, rekreációra. 
Emellett alternatívát ad a forgalmas turisztikai pon-
tok túlterheltségének csökkentésére. Továbbá fontos 
volt számunkra, hogy a Tápió mente természeti és 
kulturális kincseit országosan is megismertessük. 

Az ősz folyamán a Tápió mente településeinek 
turisztikai látnivalóit, szolgáltatóit különböző túra-
útvonalakra felfűzve feltöltöttük egy online térkép-
re, mely a www.turam.hu oldalon is elérhető. De aki 
rendelkezik okostelefonnal, le is töltheti a „Tápió 
Natúrpark” túravezető applikációt. Az alkalmazás 
a térség természeti értékekben gazdag részeinek, és 
települései fő látnivalóinak bejárásához nyújt segít-

séget a letölthető túraútvonalak segítségével. De akár 
mi magunk is tervezhetünk egyéb útvonalakat, vagy 
kombinálhatunk meglévőeket. Az egyes túrák letöl-
tésével az online térképen folyamatosan nyomon kö-
vethetjük, hogy merre járunk, milyen látnivaló van 
a közelben, hol tudunk megállni egy frissítőre vagy 
ebédre. A látnivalók fényképe mellett egy rövid leírás 
tájékoztat az adott természeti vagy kulturális érték-
ről, és legtöbb esetben lehetőséget nyújt további in-
formációkhoz való továbblépéshez is. 

A Tápió mente ingyenes túravezető applikációját 
a „Tápió Natúrpark” néven találod meg a Google 
Áruházban. A rendszer egyelőre androidos telefo-
nokra tölthető le, de az iPhonos verzió (IOS rendszer) 
is elérhető lesz legkésőbb januárban. A túravezető 
alkalmazás egyébként a www.tapionaturpark.hu 
honlap nevezetességeire és szolgáltatóira épül, mely 
mintegy gyűjtő-honlapként összegyűjti a térség alap-
vető információit a turisták számára. 

Az applikáció előnye, hogy információi dinami-
kusan változtathatóak, bővíthetőek, így bármilyen 
észrevételt, módosítást szívesen veszünk a felhasz-
nálóktól. Az online alkalmazásba felvitt utak jó ré-
sze egyébként megtalálható 1:50 000-es felbontású 
hagyományos, nyomatott turista térképen is, mely a  
tapio.naturpark@gmail.com címen rendelhető meg.

A projekt pályázati úton elnyert pénzösszegből, 
valamint natúrparki önkormányzatok támogatásá-
val valósult meg. A letölthető túratervező alkalmazás 
elkészítésére összesen 1.690.000 Ft-ot nyert a Tápió 
Turisztikai Egyesület a Nemzeti Együttműködési 
Alap 2021-es civil keretéből.

Gulyás Mercédesz és Antalicz Csaba 

Tápió Közalapítvány
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VÉRADÁS
2021. december 22. (szerda) 

13-16 óráig 
Helye: Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 3. 

F A L U H Á Z A
MINDEN KEDVES VÉRADÓT  

SZERETETTEL VÁRUNK!

Lesták Pálné véradó-szervező

Minden Kedves Ügyfelemnek Áldott, 
Békés, Karácsonyi Ünnepeket és egy 
Örömteli, Egészségben, Sikerekben 
gazdag Szép 2022-es 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

• Faragó Dominik (An.: Túri Anita) 2021.05.06.
• Straubinger Ábel  2021.09.14.
• Pete Gábor  2021.09.15.
• Todorasku Dorina  2021.10.08.
• Todorasku Dorka  2021.10.08.
• Breznyik Benett Bence  2021.10.17.
• Gál Konor 2021.10.25.
• Kmegy Ákos  2021.11.01.
• Lovcsányi Zalán Arnold  2021.11.04.
• Urszuly Alexandra  2021.11.09.
• Zsemlye Zsombor Benjamin  2021.11.30.

GRATULÁLUNK, JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

ÚJSZÜLÖTTEK

• Fazekas Tímea és Lovcsányi János
• Sas Fruzsina és Molnár Szabolcs
• Herédi Manuéla Gabriella és Cseh István 
• Kalacsi Vivien és Terék Róbert
• Szamosújvári Bernadett és Tugyi Kálmán
• Tomanovics Ágnes és Molnár Krisztián
• Frim István József és Fegyverneki Rozália

SZERETETTEL GRATULÁLUNK!  
SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

ELHUNYTAK 
• Riscatti Klára Judit  1955-2021
• Roszkop Jánosné (Vodli Margit)  1949-2021
• Domonics Istvánné (Terék Mária)  1933-2021
• Mátyás Simon  1955-2021
• Fridrich Lászlóné (Pribék Valéria)  1926-2021
• Kiss Pálné (Gál Ilona)  1936-2021
• Boros Pál  1969-2021
• Polyák János Istvánné (Sutagati Magdolna)  1954-2021
• Vidák Sándor  1960-2021
• Laki Sándor János  1943-2021
• Lovas Mihályné (Szabó-Borbély Emma)  1938-2021
• Varga Istvánné (Matalin Ilona)  1942-2021
• Demeter József István  1958-2021
• Szabó Józsefné (Tamasi Julianna)  1943-2021
• Szabó József  1962-2021

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, a 
rokonoknak, ismerősöknek, akik 

BOROS PÁL 
temetésén részt vettek, sírjára a megemlékezés 

virágait elhozták, gyászunkban osztoztak.
Boros Pálné
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Helytállni és fejlődni egy rendkívüli 
évben – FERZOL KFT 2021

Rendkívüli évet hagyunk magunk mögött, amely 
során a koronavírus járvány folytatódása ismét nem 
várt kihívások elé állította a FERZOL Lemezmeg-
munkáló Kft-t. Megnyugtató, hogy ebben az embert 
próbáló időszakban is sikerült talpon maradniuk, mi 
több, fejlődniük, termelésüket növelniük úgy, hogy 
további munkahelyeket teremtettek.

Mint ahogyan mindannyiunk életében, a FERZOL 
Lemezmegmunkáló Kft. működésében is a 2021-as 
évben rendkívüli helyzetet teremtett a koronavírus 
járvány (COVID-19) folytatódása és ismételt hulláma-
inak megjelenése. Felelős foglalkoztatóként a vállalat 
mindent megtett annak érdekében, hogy dolgozóinak 
biztonságos, egészséges munkakörnyezetet tudjon biz-
tosítani, úgy, hogy közben működését, termelési tevé-
kenységét folyamatosan képes legyen fejleszteni, növel-
ni. Összhangban a kormányzati szigorításokkal számos 
higiéniai, egészségvédelmi intézkedést vezettek be, an-
nak érdekében, hogy megakadályozzák a vírusjárvány 
terjedését a munkakörnyezetben. A dolgozók egészégé-
nek megőrzése érdekében arcmaszkokat biztosítottak 
és kézfertőtlenítőket helyeztek ki az üzemi területen és 
ingyenes tesztelési lehetőséget biztosítottak. Sajnos a 
járvány harmadik és negyedik hulláma intenzívebben 
érte el a térségünket és ezzel együtt a FERZOL Kft. dol-
gozóit is, így sokan megtapasztalták, hogy ez a betegség 
nem játék. A megfertőződöttek akár hosszabb lábado-
zás után tudtak csak visszatérni a munkába. Azoknál a 
szellemi dolgozóknál, akiknél lehetséges volt, bevezet-
ték az otthonról történő munkavégzést, a „home office” 
-t. Sajnos az év során ismét számos, megszokott nyil-
vánossági eseményt el kellett halasztani, így ez évben 
elmarad a hagyományos évzáró rendezvény is. 

Már 2020 tavasza óta látható, hogy a világjárvány 
hatására az üzleti világ is megváltozott. A COVID-19 
megbetegedések, a kötelező karantén és a hosszabb 
távollét miatt kedvezőtlen módon befolyásolják a gaz-
dasági életet és a termelési folyamatokat. A dolgozók 
megbetegedése mellett azonban egyéb hatásokkal is 
számolni kellett. Emelkedtek a nyersanyagok és az 
energiahordozók árai, több helyütt zavarok mutat-
koztak az ellátási láncban, a logisztikában, hiány mu-
tatkozott az alapanyag piacon. A vevők ugyanakkor 
továbbra is minőségi termékeket várnak el, pontos ki-
szállítással és természetesen a számukra kedvező áron. 

A FERZOL Kft.-t eddig is a piachoz történő gyors és 
rugalmas alkalmazkodás és a vevői igények maximális 
teljesítése jellemezte. Ez a tulajdonságuk viszi előre a 
vállalatot, mert ez a piaci magatartás vevői elkötelezett-
séget, stabilitást és sikeres működést jelent a számukra. 
Az eredmények mutatják, hogy az erre alapozott válla-
lati stratégia működőképesnek és sikeresnek bizonyult. 

A vírus megjelenése óta a FERZOL Kft-nél alapvető 
cégérdek, hogy a termelés zavartalanul tudjon működ-
ni, legyen megrendelés, alapanyag, munka, stabilitás és 
biztonság. A pandémiás válsághelyzet sok vállalatnak 
komoly problémát okozott. Szerencsére a FERZOL Kft. 
ezt is meg tudta oldani. Van munkájuk, van alapanya-
guk. A megrendelési állományuk a COVID-19 járvány 
megjelenése ellenére 2020 óta tovább növekszik, ezért 
tudnak új munkahelyeket teremteni és tovább fejlődni. 
Nem kérdés tehát, hogy ebben a nehéz időszakban is 
ezt a stratégiát, ezt a vevők számára kedvező hozzáál-
lást és piaci magatartást kell tovább vinniük, ha talpon 
akarnak maradni.
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A FERZOL Kft. ma már cégcsoportként működve a 
nagykanizsai telephellyel együtt közel 36 000 m2 gyár-
tó és raktár bázis kapacitással rendelkezik és több mint 
750 főt foglalkoztat, összesen 134 üzleti partnerrel, 
638 beszállítóval és kooperációs partnerrel működik 
együtt. 

Nem maradtak el 2021-ben a technológiai és inf-
rastrukturális fejlesztések sem. Új üzemcsarnokkal 
és modern csúcstechnológiát képviselő eszközökkel 
bővült a cég gépparkja. Szolnokon a régi telephely 
szomszédságában egy üres ipari terület megvásárlását 
követően zöldmezős beruházás keretében szeptember-
ben hivatalosan is átadásra került az új üzemcsarnok, 
amely önerő biztosításával és állami pályázati támoga-
tással valósulhatott meg. 

A csarnokátadó ünnepség során ünnepelték meg a 
tavalyi évben elhalasztott FERZOL Kft. 30 éves jubile-
umi születésnapját is.

Ebben az évben is több új korszerű, az ipar 4.0 elvá-
rásainak megfelelő robotizált gépet, ipari berendezést 
tudtak megvásárolni és üzembe helyezni. Nagykani-
zsán sikeresen működik és szoros együttműködésben 
dolgozik velük a cégcsoport tagjaként a FERZOL ME-
TÁL Kft is. 

Magyar tulajdonú, családi vállalkozásként kiemelten 
fontos számukra az ember és a közösség. A dolgozó tel-
jesítménye, az elkötelezettsége, a szorgalma, a kreati-
vitása, a kis közösségek ereje és összefogása, vezetőik 
emberközpontúsága nagy érték számukra. A modern 
technika alkalmazása mellett ezért fontosnak tartják a 
dolgozóik folyamatos fejlesztését, képzését, ismereteik 
bővítését.

A vállalat hitvallása, hogy a technológia folyamatos 
fejlesztése nélkülözhetetlen a versenyképesség megőr-
zéséhez, de a jól felkészült, motivált dolgozókra, emberi 
kreativitásra mindig is szükségük lesz. Évtizedek óta ez 
jelenti a FERZOL Kft. sikerét. 

A FERZOL Kft. ezer szállal kötődik Tápiószőlős-
höz és a Tápió-mente egyik jelentős adófizetőjeként is 
fontos szerepet tölt be a település életében. A lokális 
munkahelyteremtés mellett a befizetett adóforintok-
ból és támogatásokból Tápiószőlős lakossága közvet-
lenül is érezheti a vállalat közjó iránti elhivatottságát. 
A FERZOL Kft. ma is reális alternatíva azoknak, akik 
a térségben a lakóhelyükhöz közel, szabályozott, tör-
vényes munkajogi státuszban, saját alkalmazásban, 
rendezett, tiszta körülmények között, korszerű gé-
pekkel, európai színvonalú üzemcsarnokban kíván-
nak dolgozni.

A FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. tulajdonosi 
köre és vezetői köszönik a helyi lakosság támogatását 
és az összes munkatársuk egész évben nyújtott áldoza-
tos és eredményes munkáját, továbbá ezúton kívánnak 
áldott, meghitt, békés karácsonyi ünnepeket, eredmé-
nyekben gazdag, boldog új esztendőt, jó erőt és egész-
séget mindenkinek!




