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Szeretettel és tisztelettel köszöntök 
minden kedves Olvasót!

December van, közeledik 2022. év zárása, hamarosan 
itt a Karácsony, Jézus születésének és a szeretet ünnepé-
nek ideje. Visszanézve 2022. nehéz év volt mindnyájunk 
számára. Migráns válság, covid járvány, aszály, háború, 
infláció stb. Sokaknak szenvedést, sokaknak bajt, sokak-
nak spórolást, sokaknak megszorítást hozott ez az év és 
sajnos a következő év sem kecsegtet bennünket sok jóval. 
De ne keseregjünk, menjünk előre, hiszen az élet nem áll 
meg, nincs idő töprengeni, menni kell tovább!

A világ eseményei a falu életére is hatással vannak. Ren-
dezvényeink szűkített formában, vagy egyáltalán nem 
voltak megtartva, és amíg tisztán nem látjuk a költségve-
tés számait, addig nem is nagyon nyújtózkodhatunk. Az 
idei évben a következő pozitív előrehaladásról számolha-
tunk be. A beruházásokat illetően átadásra került a fólia 
sátor projekt, mely jelenleg is üzemel. Átadásra került a 
kerékpársáv az iskolától a buszfordulóig. Átadásra került 
a szolgálati lakás az Iskola úton. Szintén átadásra került a 
viakolorral ellátott Polgármesteri Hivatal előtti parkoló, 
a Polgármesteri Hivatal mögötti fedett piac, a free WIFI 
az Iskolánál, Sportpályánál, Polgármesteri Hivatalnál, 

Konyhánál. A Polgármesteri Hivatal előtti parkban kül-
téri sporteszközök létesültek, megépült a temető előtti 
parkoló, a temetőben pedig újabb utak szilárd burkolattal 
való ellátása valósult meg. Megtörtént a Tájház megvéte-
le, elkészült a szilárd burkolattal való megközelíthetősége, 

hozzá a napelemek megvétele is megvalósult. Beszerzés-
re került egy új lengyel kistraktor, pótkocsi, hótoló lapát, 
és egy új Citroen jumper kisteherautó is a Magyar Falu 
pályázati rendszer keretében. Hamarosan kezdődik a 
Polgármesteri Hivatal fűtésének korszerűsítése. Folya-
matban van a külterületi utakra, valamint az energetikai 
korszerűsítésre beadott pályázatunk. Újszilvással közö-
sen lesz kialakítva a Petrik saroknál buszátszálló állomás. 

Új parkoló a PM. Hivatal előtt, járda a játszótérhez

Az új piac

Ünnepi fények bekapcsolása

A Némedi féle ház, melyből Tájház lesz

Az új fóliablokk és a feldolgozó épület

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
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Tervezés alatt áll a 311-es út, valamint mellette kerékpá-
rút is. A Sportcsarnokban a régi épülettel való összekötés, 
vízelvezetés kész, kezdődik a burkolat, világítás, fűtés, 
szellőzés kialakítása. Megrendezésre került az idei évben 
is a nyugdíjas klub találkozója, a Lovasnap, a Falunap. A 
község Karácsonyfáját is felállítottuk, köszönet a felaján-
lott fáért Zakar Ferenc és családjának, a Betlehemért és 
a Szalmababák ünnepi ruhába öltöztetéséért a Hegedűs 
családnak! A Karácsonyi fények ünnepélyes bekapcso-
lását is megtartottuk. A karácsonyi csomagok osztása is 
meg fog történni a 65 évnél idősebb korosztálynak. De-
cember 16-án, pénteken 15.00 órakor lesz a Községi kará-
csonyi ünnepség a Faluházban, majd ezt követően 16.30 
órakor sor kerül a Közmeghallgatásra, melyre ezúton is 
tisztelettel meghívom az érdeklődő Lakosságot.

Végül szeretnék köszönetet mondani minden ked-
ves munkatársamnak, a Polgármesteri Hivatalban, az 
Önkormányzatnál, a Konyhán, az Idősek Gondozási 
Központjában, a szociális dolgozóknak, Tanyagondno-
ki szolgálatnak, közfoglalkoztatottaknak az egész éves 
munkáért. Köszönet a civil szervezeteknek,(Barátság 
Nyugdíjas klub, Lovas klub, Polgárőrség, Nyitott tenyér 
egyesület, Tápiószőlősért Alapítvány, stb.) a faluért vég-
zett munkájáért. 

Legvégül mindenkinek szeretetteljes,  
boldog, békés Karácsonyi ünnepeket,  

és erőben, egészségben, sikerekben gazdag  
Új évet kívánok!

Tisztelettel:  dr. Szoboszlay Árpád polgármester 

TÁJÉKOZTATÁS
A községi temető üzemeltetéséről és a temetkezések rendjéről szóló  

16/2022. (X.13.) számú képviselő-testületi rendelet alapján 
 2022. DECEMBER 01. NAPTÓL ALKALMAZANDÓ TEMETŐ HASZNÁLATI RENDRŐL

(1) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegye-
letnek megfelelő magaviseletet tartozik tanúsítani.

(2) A temetőbe - kerékpár kivételével - járművel behaj-
tani, közlekedni csak a temető üzemeltetőjének en-
gedélyével lehet.

(3) Temetőt látogatni a temető bejáratánál kifüggesztett 
nyitvatartási idő alatt lehet. A temető területére lép-
ni nyitvatartási időn kívül csak az üzemeltető enge-
délyével lehet.

 A temető nyitva-tartása:
 április 01- szeptember 30-ig  6 – 20 óráig
 október 01- március 31-ig 7 – 17 óráig
(4) A temetőben tizenkettő éven aluli gyermekek csak 

felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak.
(5) A sírok fölé emelt síremlékek, fejfák, továbbá a sír-

boltok karbantartásáról, helyreállításáról saját költ-
ségén annak létesítője, illetve örököse köteles gon-
doskodni.

(6) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ülte-
tett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére 
szolgáló anyagokat beszennyezni, elmozdítani tilos.

(7) A temetőben végzendő minden munkát (síremlék 
állítása és lebontása, exhumálás, síráthelyezés stb.) 
– kivéve a sírok gondozását és növényzettel való be-
ültetését – be kell jelenteni a temetőgondnoknak.

(8) A sírok mellé ülőpadot elhelyezni tilos.
(9) A sírokra 1 méternél magasabbra növő fákat, növé-

nyeket csak a temető fenntartójának hozzájárulásá-
val szabad ültetni.

(10) A sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit 
megrongálni tilos.

(11) A temető fenntartó előzetes hozzájárulása nélkül 
a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési vagy 

bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot el-
szállítani tilos.

(12) A temető rendje és tisztasága érdekében az exhumá-
lások, síráthelyezések vagy más okok következtében 
feleslegessé vált sírkőmaradványokat a sír létesítője 
(örököse) az áthelyezés, stb. időpontját követő 30 na-
pon belül a temető területéről elszállítani köteles.

(13) Rátemetés esetén a lebontott sírkövet 1 éven belül 
köteles a sír létesítője visszaállítani.

(14) A temetők környezetvédelme és köztisztaságának 
megőrzése valamennyi temetőlátogató kötelezettsé-
ge. Tilos hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a 
kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerakni. 

(15) A temetőben hulladék anyagot, növényt, szemetet 
égetni tilos. Gyertyagyújtásnál és annak égésénél 
ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzen. 
A temetőben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt 
megelőző egy óráig szabad.

(16) A temető területére állatot - vakvezető kutya és 
munkavégzést segítő állat kivételével - bevinni tilos.

(17) A temető bejáratánál a kaput a vadon élő állatok 
okozta rongálások megelőzése érdekében, belépést 
követően minden esetben be kell csukni.

(18) A temető rendjét szabályzó és egyéb közérdekű hir-
detményeket a temető főbejáratánál kell közzétenni.

(19) A temető területén vízvételi lehetőséget a látogatók 
számára a temető fenntartója biztosít, mely térí-
tésmentesen csak a temetési helyek gondozásához 
használható.

Tápiószőlős, 2022. november 16.
dr. Bertók Csilla s.k.

jegyző
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TÁJÉKOZTATÁS
A TEMETÉSI HELY FELETTI RENDELKEZÉSI JOG IDŐTARTAMÁRÓL 

(HASZNÁLATI IDŐ) ÉS DÍJAIRÓL 

a) egyes sírhely esetén 25 év, 
 rátemetés esetén az utolsó koporsós rátemetés 

napjától számított 25 év,
b) kettős sírhely esetén az első koporsós betemetés 

napjától számított 25 év, 
 rátemetés esetén az utolsó koporsós rátemetés 

napjától számított 25 év,
c) urnasírhely esetén 10 év,
d) urnafal esetén 25 év,
e)  írhely előre váltása esetén a rendelkezési idő a sír-

hely megváltásának napjától számolódik.
A községi temető üzemeltetéséről és a temetkezések 

rendjéről szóló 16/2022. (X.13.) számú képviselő-tes-
tületi rendelet alapján

2022. december 1. naptól kezdődően az 
alábbi díjtételek érvényesek:

Temetési helyekre vonatkozó megváltási / újraváltá-
si díj (27% ÁFA-val):

a) egyes sírhely:  bruttó 20 320,- Ft;

b) kettes sírhely:  bruttó 40 640,- Ft;
c) urnasírhely:  bruttó 20 320,- Ft 
d) urnafal: bruttó 50 800,- Ft  

(kettő kicsi urna helyezhető el)

II. A temetőben lévő ravatalozó épület, illetve az üze-
meltető által biztosított szolgáltatások igénybevé-
teléért a temetést intéző személy által fizetendő 
díj: 10 000,- Ft (tárgyi adómentes) (létesítmény 
igénybevételi díj: 5.000,- Ft, felügyeleti díj: 5.000,- 
Ft)

III. Halott hűtés díja: 1 500,- Ft/nap

IV. A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben 
vállalkozás-szerűen munkát végzők által fizeten-
dő temető fenntartási hozzájárulás díja: 
a) sírbolt, síremlék állítása, lebontása,  

tisztítása esetén :  5 000,- Ft/nap,
Tápiószőlős, 2022. november 16.

dr. Bertók Csilla s.k.
jegyző

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

LEGKÖZELEBBI KORMÁNYABLAK 
Cegléd, Kossuth tér 1.és Kölcsey tér 3. 

Abony, Kossuth tér 1.  
NYITVATARTÁS 

Hétfő: 8 -18, Kedd: 8-16, Szerda: 11-19, 
Csütörtök: 8-16, Péntek: 8-14 

A TELEPÜLÉSI ÜGYSEGÉD 
2022. NOVEMBER 1.  

ÉS 2023. MÁRCIUSA KÖZÖTT  
ÁTMENETILEG NEM FOGAD ÜGYFELEKET 

INFORMÁCIÓ │ IDŐPONTFOGLALÁS │ONLINE ÜGYINTÉZÉS: 
 

1818 KORMÁNYZATI ÜGYFÉLVONAL 
KORMANYABLAK.HU │ KORMANYHIVATAL.HU 

MO.HU 

Megértésüket köszönjük! 

 Tisztelt Ügyfelünk! 
 
 Tájékoztatjuk, hogy 
 

Tápiószőlősi ügysegéd 

Tisztelt Ügyfelünk!

2022. november 2-től  

Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatunk

átmenetileg 

a Polgármesteri Hivatal épületébe, 
(Tápiószölős Kossuth Lajos u. 65.)  

KÖLTÖZIK.
Telefonszámunk és ügyfélfogadási időnk változatlan. 

Szíves megértésüket köszönjük!

Királyné Tóth Anita
szakmai vezető

Újszászi Andrea
családsegítő
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Fontos elérhetőségek
Tápiószőlős Község Polgármesteri Hivatala 

Cím: 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 65. 
Telefon: 06-53 / 385 – 001 

E-mail cím: jegyzo@tapioszolos.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 900-1200

Szerda: 900-1200, 1300-1800

Péntek: 900-1200

Polgármester:  
Dr. Szoboszlay Árpád 06-30/349-4408

Jegyző:  
Dr. Bertók Csilla 12. mellék

Titkársági ügyintéző: 
 Szabó Lilla  11. mellék

Adóügyek:
Feketéné Keresztúri Fanni 15. mellék

Ügyintéző
• magánszemélyek kommunális adója
• adó- és értékbizonyítvány
• növényvédelmi ügyintézés
• helyi iparűzési adó
• adók módjára történő behajtás
• ebnyilvántartás
• méhek nyilvántartása
• kifüggesztés

Igazgatás
Józsáné Molnár Andrea 14. mellék

Igazgatási előadó
• központi címregiszter
• anyakönyvi és állampolgársági ügyek
• kereskedelmi ügyek
• egyéb igazgatási ügyek

Lesták Pálné 14. mellék
Igazgatási főmunkatárs, anyakönyvvezető

• központi címregiszter
• hagyatéki ügyintézés
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénybevétele
• választásokkal kapcsolatos ügyintézés
• polgárvédelmi ügyintézés
• egyéb igazgatási ügyek
• temetővel kapcsolatos ügyintézés

Pénzügyi csoport
Szőke Ágnes 16. mellék

Pénzügyi előadó, pályázati referens
• pályázatok
• esélyegyenlőség
• számlázás
• könyvelés
• egyéb pénzügyek

Raffai Magdolna  17. mellék
Pénztáros

• házipénztár kezelése
• lakásbérleti ügyek
• számlázás, átutalás intézése
• egyéb pénzügyek

Kovács Ildikó 15. mellék
munkaügyi előadó

• az Önkörmányzat és intézményei munkavállaló-
inak jogviszonyával kapcsolatos ügyintézés

Járási ügyintéző (2022.11.01-től Cegléd)

Bodor Anita 18. mellék
Ügyfélfogadási idő: szerda 800-1200

• közgyógyellátás
• ápolási díj
• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
• aktív korúak ellátása
• időskorúak járadéka
• lakcímváltozással kapcsolatos ügyek

Fontosabb elérhetőségek:

Falugondnok:  
Borsos Lajos

06-20 / 801-72-22

Polgárőrség: 
06-30 / 621-32-65

Idősek Gondozási Központja 
06-53/385-032

Posta: 
06-53 / 385-025
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Orvosi rendelő: 
06-30 / 349-44-08

06-53 / 385-257 

Gyógyszertár: 
06 - 53 / 385 - 023

Védőnő: 
06-53 / 385-114

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat:
Ujszászi Andrea

06-53 / 385-001 19 mellék

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 8:00-12:00
Kedd: 13:00-16:00

Szerda: 8:30-12:00-13:00-18:00
Csütörtök: 8:00-12:00

Péntek: 8:00-12:00

Óvoda: 
06-53 / 385-030

Iskola: 
06-53 / 585-516, Fax: 585-539

Könyvtár: 
06-20/589-26-19

Központi Konyha: 
06-53 / 385-013

Falugazdász: 
Tugyi Kálmán

06-70/507-4684

Földhivatal, Cegléd: 
06-53 / 500-330

06-53 / 311-986

Polgármesteri Hivatal, Cegléd: 
06-53 / 511-400

Rendőrségi elérhetőség
Központi elérhetőség: 

107

Helyi Körzeti Megbízott  
Terék Róbert zászlós

06-20 /489 -6715
Fogadó óra:

-minden hónap első hétfőjén 10 órától 11 óráig a 
2769 Tápiószőlős, Alkotmány utca 3. szám alatti 

hivatali helységben!

Hivatali időn kívül: 
Ceglédi Rendőrkapitányság,  

2700 Cegléd, Rákóczi F. u. 22-24. 
06-53-310-066

Vagy: 
Abonyi Rendőrőrs 

06-53/360-152

Duna-Tisza közi Hulladékkezelő  
Nonprofit KFT 

(Hulladékszállítás) 2700 Cegléd, Kút u 5.
06 53/500-152, 06 53/500-153

Vízzel kapcsolatos bejelentések:
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

5000 Szolnok, Kossuth L. u 5.
06-56 / 422-522

Hibabejelentés: +36-80/205-157

MVM NEXT földgáz ügyfélszolgálat 
2700 Cegléd, Kossuth L. u 63. 

MVM Émász ügyfélszolgálat  
2760 Nagykáta, Szabadság tér 7.  

+36 80 / 424-344

Fogorvos:  
Dr. Zakariás Endre 
Telefon: 06-20/242-2908 

H: 12:00-18:30 
K: 7:30-13:30 

SZ: 12:00-18:30 
CS: 7:30-13:30 

P: -

Temetőgondnok:  
Halas Jánosné 

06-20/553-6872, 06-20/16-20-771

Állatorvos:  
Dr. Cservény Antal 

06-20/922-63-76
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XI. Tápiószőlősi Falunap
Október 1-jén 11. alkalommal rendeztük meg a Fa-

lunapunkat. Bár az időjárás nem volt egész nap kegyes 
hozzánk, azért jó hangulatban telt a település 75. szüle-
tésnapja. 

Kirakodó vásár, vidámpark, büfék, fellépők elmarad-
hatatlan hozzávalói a Falunapunknak. Sajnos volt, amit a 
terveink ellenére ebben az évben is nélkülöznünk kellett. 
Ilyen volt a délelőttre tervezett Szüreti felvonulás, melyet 
sajnos elmosott az eső. A pályán főző csapatok gondos-
kodtak a jó hangulatról, és a zsűri legnagyobb megelége-
désére a finomabbnál finomabb ételekről. A Szabadtűzi 
Lovagrend zsűrizett ezúttal is süteményeket és ételeket 
egyaránt. Összesen 24 helyezést, valamint ezen felül kü-
löndíjakat is osztott a zsűri. 

A főző és sütő verseny eredményhirdetését a traktor 
ügyességi verseny eredményeivel egyszerre hirdettük 
ki a színpadon, hogy a díjazottak a serlegek mellé a jól 
megérdemelt tapsot is megkaphassák. A traktor verseny-
re a szeszélyes időjárás ellenére is szép számmal érkeztek 
versenyzők, itthonról és más településekről egyaránt. A 
nézők pedig már a verseny beharangozójára elfoglalták a 
helyüket a pálya szélén. Nagy örömünkre évről-évre egy-
re többen vannak. 

A délután a versenyek után hagyományosan a házassá-
gi évfordulós párok megköszöntésével folytatódott. Szép 
hagyománnyá vált az elmúlt években, hogy az 50. 55. 60. 
és az a fölött ünneplő házaspárokat felköszöntjük. Idén 
is szép számmal üdvözölhettünk soraink között ünneplő 

párokat. Ebben az évben 16 jubiláló házaspárunk volt, 9 
pár el is tudott jönni, a többiek megromlott egészségi ál-
lapotuk miatt nem tudtak bennünket megtisztelni. Nekik 
ez úton is kívánunk jó egészséget, hosszú boldog életet!

Fellépőink között üdvözölhettük újra a helyi Barátság 
Nyugdíjas klub énekkarát, akiknek bár nem volt könnyű 
az elmúlt két év, újult erővel álltak színpadra. Köszönjük 
a színvonalas műsorukat! A szomszédos Farmos néptán-
cosai, a Csuhajja Néptáncegyüttes és az újszilvási Fehér 

Kitti, valamint a tápiószőlősi Szegedi Vivien produkciója 
is nagy tetszést aratott a közönség soraiban. Öröm ilyen 
bátor és lelkes művészeknek lehetőséget biztosítani, hogy 
megmutathassák tehetségüket. Sajnos Kadlott Károly 
megromlott egészségi állapota miatt nem tudta vállalni 
a fellépést, de reméljük jövőre megerősödve újra fellépő-
ink között üdvözölhetjük. Kedves műsort adtak a helyi 
Ritmus Dance táncosai, majd Gallai Gyula, az Időutazó 
Rockband és a Desperado feat. Réka voltak az est további 
fellépői. A rendezvényt DJ Guba zárta Yoko Retro Disco-
val, aki a hideg ellenére fantasztikus hangulatot csinált. 

A pandémia után idén már egy teljesebb Falunapot 
tudhatunk magunk mögött, és bízzunk benne, hogy jövő-
re visszatérhetünk a 2020 előtti gazdag kínálattal rendel-
kező rendezvényhez. Nagy köszönet illeti támogatóinkat, 
aki anyagilag, illetve munkájukkal járultak hozzá a nap 
sikeréhez. 

Hegedűs-Némedi Judit
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A Falunapon köszöntött, jubiláló házaspárjaink 2022 évben:
50. évfordulósok:

• Zajacz Sándor és Benkó Julianna
• Tóth József és Bukovszki Johanna
• Kézi Mihály és Szombati Mária
• Szarvas József és Gócsa Zsuzsanna

55. évfordulósok:
• Gergely Ferenc és Gergely Ida
• Boros Sándor és Hajmásy Zsuzsanna
• Tamás László és Gócsa Éva
• Czakó János és Ráczka Julianna

60. évfordulósok:
• Lakos Ferenc és Némedi Erzsébet
• Kósik Ferenc Benő – Major Gizella

61. évfordulósok:
• Bezzeg András és Bába Anna
• Sáfrány József – Nagy Margit
• Vinkler József – Szórád Éva

65. évfordulósok:
• Kuli József – Falusi Tóth Jolán
• Krisker Kálmán – Szórád Ilona

Bezzeg András és Bába Anna – 61.

Kósik Ferenc Benő és Major Gizella – 60.

Tóth József és Bukovszki Johanna – 50.

Gergely Ferenc és Gergely Ida – 55.

Kuli József és Falusi Tóth Jolán – 65.Vinkler József és Szórád Éva – 61.

Kézi Mihály és Szombati Mária – 50.

Sáfrány József és Nagy Margit – 61.

Zajacz Sándor és Benkó Julianna – 50.
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FALUNAP TÁMOGATÓI VOLTAK:
• FERZOL Kft.
• Szűcs József E.V.
• Remzső István  

és Remzső Krisztina
• Macsik János
• Szőlőshús Kft.
• Mikó Zsolt
• Dankó Zsolt
• Bezzeg József
• Pintér János
• Nyíri Mihály
• Halupka István

• Balogné Oláh Johanna és 
családja

• Veres László
• Hegedűs Sánor és családja
• Ifj. Hegedűs Sándor és családja
• Hegedűs Tamás
• Tamás János és családja
• Soós Mihályné
• Bezzeg Mihály és családja
• Kézér László és családja
• Szőlős Pig Kft.
• Kalacsi Péter

• Sipos Ferenc
• Csizmadia Viktor
• Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület
• Tápiószőlősi Központi Konyha
• Önkormányzat és a 

Polgármesteri Hivatal, 
• TÁPIÓ-HALESZ Kft. dolgozói
• Zajacz Izabella
• Farkas Bence

Köszönjük!

Isten éltesse sokáig a Szépkorúakat!
Öröm és boldogság 

tölti el az ember szí-
vét, amikor 90. élet-
évét betöltő kedves 
emberekhez látoga-
tunk el. 1932. október 
16-án Balogh Mi-
hályné (Pikó Terézia) 
( az iskolaboltból bi-
zony sokan ismerhet-
jük „Terike nénit”) 
és 1932. november 
3-án Tóth Istvánné 
(Feczkó Magdolna) 

(az idősek otthona lakója) ünnepelte ezen szép születés-
napot! Mindketten nagyon jó egészségnek örvendenek! 
Sokat meséltek a régi szép időkről. Jó volt velük találkoz-
ni! Terike néni kis családja körében fogadott bennünket. 
Napjait kertészkedéssel, otthonának szépítésével tölti el. 
Esténként történelmi könyveket olvas és fiának, Gézának 
jelbeszéd útján adja át az olvasottakat. Családfát kutat, 
mely kikapcsolódást nyújt számára és kitölti az üres per-
ceit. Hálája jeléül elszavalta nekünk Petőfi Sándor Szep-
tember végén című versét. Magdika nénivel az Idősek 

Gondozási Központjában találkoztunk és köszönthettük 
Családja és az Otthon dolgozói körében. Sugárzott az arca 
és boldogság volt számunkra látni, hogy milyen lelkese-
déssel készült erre a napra. 
Tápiószőlős Község Önkormányzata nevében nagyon 
boldog születésnapot kívánunk az Ünnepelteknek és 

minden településünkön élő Szépkorúnak!

SZEPTEMBER VÉGÉN
Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, 

Még zöldel a nyárfa az ablak előtt, 
De látod amottan a téli világot? 
Már hó takará el a bérci tetőt. 

Még ifju szivemben a lángsugarú nyár 
S még benne virít az egész kikelet, 

De íme sötét hajam őszbe vegyűl már, 
A tél dere már megüté fejemet.

Elhull a virág, eliramlik az élet... 
Űlj, hitvesem, űlj az ölembe ide! 

Ki most fejedet kebelemre tevéd le, 
Holnap nem omolsz-e sirom fölibe? 

Oh mondd: ha előbb halok el, tetemimre 
Könnyezve borítasz-e szemfödelet? 

S rábírhat-e majdan egy ifju szerelme, 
Hogy elhagyod érte az én nevemet?

Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, 
Fejfámra sötét lobogóul akaszd, 
Én feljövök érte a síri világból 

Az éj közepén, s oda leviszem azt, 
Letörleni véle könyűimet érted, 
Ki könnyeden elfeledéd hivedet, 
S e szív sebeit bekötözni, ki téged 
Még akkor is, ott is, örökre szeret!

(Petőfi Sándor, Koltó, 1847. szeptember)
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Polgárőrség hírei
A 2022-es évben is, alapvető céljainknak megfelelően 

működtünk. Igyekeztünk ellátni tervezett szolgálatain-
kat, minél több időt lefedve nappal-éjszaka. Ifjú és felnőtt 
polgárőreink segítségével lehetőségeink szerint továbbra 
is jelen vagyunk a reggeli iskolakezdésnél. 

Alaptevékenységünk mellett nagyobb rendezvények 
biztosításánál is segítettünk, mint például a helyi Falunap, 
Lovasnap, nagykátai Tápiófeszt, Községi Fénygyújtás.

Ez mellett az alábbiakról tudunk beszámolni.
Még januárban, egy rádió átjátszó állomás lett felsze-

relve Tápiószőlősön, ez lehetővé tesz több környékbeli 
település polgárőreinek a kézi adóvevőkkel való elérését.

Márciusban, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség Megyei 
Közgyűlésén Megyei elismerés Ezüst Fokozatát kapta Ró-
zsa Istvánné a Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület tagja.

Májusban, Dr. Túrós András az Országos Polgárőr 
Szövetség elnöke a Polgárőr Érdemkereszt arany fokoza-
tával jutalmazta a Tápiószőlősi Polgári Egyesület elnöké-
nek Halupka Istvánnak polgárőrként végzett munkáját.

Két alkalommal is, az Országos Polgárőr Szövetség ké-
résére, tagjaink szolgálatot láttak el a déli határnál, a ren-
dőrség munkáját segítve.

A Gerje mentőcsoport tagjaként, több alkalommal is 
nyújtottunk segítséget a Katasztrófavédelemnek (különö-
sen tűzeseteknél).

2022. november 13-án, járási polgárőr vezetői értekez-
letet tartottunk Tápiószőlősön, a Polgármesteri Hivatal 
dísztermében, Dr. Bilisics Péter Pest Megyei Polgárőr 
Szövetség elnöke, és Halupka István Tápiószőlősi Pol-
gárőr Egyesületi elnök, és Járási koordinátor szervezése 
által, továbbképzéssel egybekötve. 

Az Önkormányzat idei évben 535 000 Ft támogatást 
nyújtott Egyesületünk számára.

Idén is sikeres pályázatot nyújtottunk be a Pest Megyei 
Polgárőr Szövetség felé, 400 000 Ft-ot nyertünk el. Ezt az 
összeget működési költségeinkre, autónkra, költöttük.

A Ferzol Kft-től is kiemelt támogatást kaptunk. 285 526 
Ft értékben támogatták ruhavásárlásunkat, mellyel ellát-
tuk új, és a már régi tagjainkat szolgálati egyenruhával. 
Szintén a Ferzol Kft. közel 300.000 Ft-tal támogatta szol-
gálati autónk műszaki állapotának javítási költségeit.

Összesen 148 800 Ft-ot Országos Polgárőr Szövetségtől 
kaptunk, amit a cégautó adó kifizetésére biztosítottak.

Az idei évben köszönettel tartozunk a következő támo-
gatóinknak, akik hozzájárultak Egyesületünk működésé-
hez (névsorban):

• Balogné Oláh Johanna és Családja
• Balogh Gábor

• Borsik János Vállalkozó
• Ferzol Kft.
• Hegedűs Sándor és Családja
• Kazinczi István
• Pintér János
• Remzső István és Családja
• Sitku László
• Tápiószőlős Község Önkormányzata
Egyesületünk az idei évben 214 965 Ft személyi jöve-

delemadó 1% felajánlást kapott. Köszönjük mindenkinek!
Az Egyesület működtetése egyre jelentősebb anyagi 

befektetéssel 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 aka-
ró helyi lakosok jelentkezését az Polgárőrségünkbe!

Ezúton kívánunk a Település lakosságának 
örömökben gazdag Békés Karácsonyi 

Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt!

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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Tisztelt Vásárlóink!
5 évesek lettünk. 

2017-től folyamato-
san azon dolgoztunk, 
hogy egy modern, a 
mai kornak megfe-
lelő üzletet hozzunk 
létre. Hosszú évek 
munkájának gyü-
mölcse érett most be. 
Próbára tett minket a 
folyamatosan változó 
gazdasági környezet, 
a pandémia, az energia válság, de hitünk szerint ezekből 
csak előre vezet az út. 

Az idei évben megkaptuk a „Kiemelten Megbízható 
vállalkozás” minősítést, illetve az ISO 9001 és ISO 14001 
minősítést is. Sikerült befejezni az évekkel ezelőtt elkez-
dett fejlesztéseket, melyeknek köszönhetően egy modern, 
energetikai szempontból fejlett technológiával működő 
üzletet sikerült építeni. 

Köszönettel tartozunk elsősorban minden kedves he-
lyi és környékbeli vásárlónknak, hogy minket választot-
tak és választanak, dolgozóinknak a munkájukért. Külön 
köszönet a helyi és környékbeli vállalkozóknak a pontos, 
gyors és precíz munkáért: Paga Építő Kft Papp Gábor és 
csapata tető csere, szigetelés, festés, burkolás, Sipos Ferenc 

és Ifj. Sipos Fe-
renc villany-
szerelés, Bedő 
Mihály kamera 
és riasztó rend-
szer, Homon-
nai József és 
ifj. Homonnai 
József klíma és 

hűtő szerelés, Faac Hungary Kft automata ajtó, Görgényi 
Vince Kerekes Kft belső, külső dekoráció, üzletpolcok. 
Beréti István padlóburkolás, Boros Gyula festés. Óriási 
munkát végzett mindenki, összehangoltan, gördüléke-
nyen, sokszor éjszaka, hétvégén. 

Reméljük, hogy vásárlóink örömmel fogadják erőfe-
szítéseinket és továbbra is elégedett vásárlóink között 
üdvözölhetünk mindenkit. Ezúton is békés, meghitt ka-
rácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új 
esztendőt kívánunk minden Tápiószőlősi lakosnak!

Remzső Krisztina, Remzső István
és a Privát Szőlő ABC dolgozói

Anyakönyvi hírek

• Pethe Miklós és Hajdu Mónika  2022.09.10.
• Tóth Péter és Dankó Erika 2022.09.16.
• Smidróczki Norbert és Gerendai Zsuzsa 2022.09.24.
• Molnár Péter és Molnár Katalin 2022.10.01.
• Szaszkó Dávid és Janák Evelin Virág 2022.10.08.
• Dudás József és Spargl Babett 2022.10.08.
• Molnár Máté és Balla Valentina Oxána 2022.10.15.

SZERETETTEL GRATULÁLUNK!  
SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

ELHUNYTAK 
• Deli Mihályné (Burka Eszter) 1933-2022
• Sós József  1947-2022
• Fekete Andrásné (Bodor Etelka)  1939-2022
• Benkó Sándor 1930-2022
• Kocsis Károly 1933-2022
• Csordás Istvánné (Dombai Erzsébet) 1936-2022
• Hungler Sándor Lajosné (Riskó Mária Magdolna) 1954-2022
• Kadlott Istvánné (Petró Erzsébet) 1941-2022
• Jakab László 1964-2022
• Gömöriné Hoffman Rozália 1954-2022
• Tószegi Istvánné (Bezzeg Mária Anna) 1964-2022
• György Zoltán 1979-2022

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

ÚJSZÜLÖTTEK
• Tóth Csenge Mária  2022.09.20.
• Jakab Petra Szófia  2022.09.30.
• Géczi-Ferencz Zalán  2022.10.04.
• Hegyesi Vanda  2022.11.01.
• Nagy Miabella  2022.11.05.
• Samu Adél  2022.11.07.

GRATULÁLUNK! JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

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.: 06-30-359-5006
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FERZOL KFT. 2022
A FERZOL Kft. 2022-ben is mozgalmas évet tudhat maga mögött. A COVID járványt követő háború és a vele érke-

zett energiaválság, a gazdasági kockázatok új kihívások elé állították a tápiószőlősi vállalatot. Mindezen körülmények 
ellenére is stabilan tudott működni. A vírushelyzet enyhülésével lehetőségük nyílt ismét nyilvánossági eseményekre, 
közösségi programokra is fókuszálni. Írásunkban 2022 főbb FERZOL történéseit foglaljuk össze.

A koronavírus járvány enyhülését követően a szomszéd-
ságunkban kirobbant háború ismét jelentős módon, vár-
hatóan még hosszabb időszakra kedvezőtlenül befolyásolja 
majd mindannyiunk életét. Világgazdasági szintű problé-
mák jelentkeztek, jelentősen megnehezítve az ipari vállala-
tok életét. Zavarok léptek fel az ellátási láncokban, folyama-
tosan növekednek az alapanyagárak, a logisztikai költségek 
és kiemelten az energiahordozók árai is. Az elszabadult 
infláció, a rezsiköltségeink emelkedése pedig mindenkit 
érint, benne a munkaadókét és a munkavállalókét egyaránt.

A FERZOL partnerei ebben a helyzetben is számítanak 
a vállalatra, elvárják, hogy pontosan, határidőre megkap-
ják minőségi termékeinket, a számukra legkedvezőbb áron. 
Szerencsére a vevői igények és a hozzá kapcsolódó bizalom 
a továbbiakban is garantálta a megrendelési állomány vo-
lumenét, sőt még a növelését is. A FERZOL a szükséges 
energiahordozó igényeire (áram, gáz) le tudott szerződni. 
Bár igen jelentős az áremelkedés, de a működés feltételei 
a továbbiakban is biztosítottak maradtak. A 2022. évi első 
féléves mérleg pozitív lett és az év végi kilátások is hasonló-
an alakulnak. A vállalat azonban tisztában van vele, hogy 
a jelenleg kialakult bizonytalan gazdasági helyzet felelős 
döntésekre, ezzel együtt óvatosságra int. A jövőben is meg 
kell őrizni, sőt tovább növelni a megrendelési állományt, a 
versenyképességet, a hatékonyságot, a vevők elégedettségét, 
nem utolsósorban a munkatársak bizalmát és elkötelezett-
ségét. Tisztában vannak azzal, hogy ezeknek a céloknak a 
megvalósítása érdekében fejleszteniük kell hatékonyságu-
kat, szervezeten belüli együttműködésüket. 

Ugyanakkor a FERZOL jó alapokkal és stabil háttér-
rel rendelkezik. Néhány évvel ezelőtt nagyvállalattá vált. 
Négy telephelyen, 36 000 négyzetméteren végez termelői 
tevékenységet, közel 700 fővel. Sok remek szakember van a 
soraikban, közösségük összetartó, vezetőik jók, munkakör-
nyezetük európai színvonalú. Partnereik olyan iparágakból 
kerültek ki, amelyeket ez idáig nem fenyegetett recesszió. 
Bíznak abban, hogy így lesz ez a jövőben is és képesek lesz-
nek megbirkózni a kihívásokkal. 

A saját források mellett a FERZOL mindig is pályázott és 
többször nyert el állami, ill. EU támogatásokat. Az elmúlt 
18 év alatt 10 alkalommal részesültek vissza nem térítendő 
támogatásban. A vállalat az idén márciusban a PM Nagy-
vállalati Beruházási Támogatás keretében ismét támogatást 

kapott versenyképesség-növelő, kapacitásfejlesztő beruhá-
zás megvalósítására. Ezt a lehetőséget, - mint eddig is - fe-
lelősséggel fogja a vállalat felhasználni, így ebben a nehéz 
időszakban is folytatódhat a FERZOL fejlődése. A terveik 
szerint a jövőben energiahatékonysági, informatikai, tech-
nológiai fejlesztések lesznek a vállalat számára a középpont-
ban. Az elismerések sem maradtak el. Szolnok Megyei Jogú 
Város Önkormányzata „Szolnok Családbarát Munkahelye” 
elismerő címet adományozta a FERZOL szolnoki telephe-
lyének.

Az infrastrukturális fejlesztések az idén sem álltak le. 
Hamarosan átadásra kerül az új dolgozói parkoló és a porta 
épülete is, amely ezúttal kizárólag önerőből épül. A létesít-
mény tervezése során elsődleges volt a környezetvédelmi és 
energetikai szempontok figyelembevétele. Ez alapján kerül-
tek kiválasztásra a felhasznált anyagok, a beépítésre kerülő 
berendezések, illetve az alkalmazott építési technológiák. Az 
épületben egy nagy légterű aula helyiség kerül kialakításra, 
amelyen keresztül történik a dolgozók beléptetése. E mellett 
lesz még benne szolgálati helyiség, szociális blokk, interjú 
és egészségügyi szoba, valamint teakonyha is. A FERZOL 
Kft. 2022-ben is lépést kívánt tartani versenytársaival és az 
iparági technológiai kihívásokkal. Így nem maradtak el a 
technológiai fejlesztések sem, amelyek közül kiemelkedett a 
lézer hegesztőrobot.

A COVID járványhelyzet enyhülésével 
több nyilvánossági eseményt is tudott a vál-
lalat szervezni. A hatékonyság növelése és a szervezeti egy-
ségek együttműködésének javítása a vállalatra váró kihívá-
sok miatt fontos feladattá vált, ezért workshop programokat 
tartottak négy szervezeti egység részére a belső együttmű-
ködési folyamatok fejlesztésére. A programok csapatépítésre 
is lehetőséget adtak. A FERZOL csapatépítés azonban nem 
csak a szárazföldön, de a vízen is folytatódott. A vállalkozó 
szellemű munkatársak a sárkányhajó evezést tanulhatták 
meg. Gőbel Andrea kolleganőjük jóvoltából és a Vajda Papír 
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csapatával egy sárkányhajó versenyre is kihívták egymást a 
Ráckevei Dunán. 

Folytatódhattak a látogatások és a bemutató programok 
is, amelyek során diákok, a fémipar iránt érdeklődők és vál-
lalkozások részére adtak a FERZOL munkatársai bepillan-
tást a modern fémipari folyamatokba. Hatodik alkalommal 
rendezték meg 2022. november 11-én 16.00-22.00 között a 
Modern Gyárak Éjszakája országos programsorozatot, az 
idei évben a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) 
és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. szervezésében. A 
FERZOL immáron a harmadik alkalommal kapcsolódott 
be a programba és tartott bemutatóprogramot az érdeklő-
dőknek. Szintén az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. szer-
vezésében valósul meg a Modern Mintaüzem Program, 
amelyben a FERZOL modern technológiáit bemutatva, évek 
óta házigazdaként, bemutatóhelyként közreműködik. A 
KKV-k képviselői 2022-ben három alkalommal látogattak 
el tapasztalatszerzés céljából a FERZOL tápiószőlősi és szol-
noki telephelyeire.

Szeptemberben Dr. György László, a Kulturális és Inno-
vációs Minisztérium, innovációért és felsőoktatásért felelős 
államtitkára tett látogatást a FERZOL szolnoki telephelyén. 
A vállalati tájékoztatót követően Bíró Zoltán, ügyvezető 
igazgató üzemi bejárás keretében mutatta be a FERZOL Kft. 
zöldmezős beruházásaként, 2021-ben átadott, modern te-
lephelyét. A vállalat bemutatkozása mellett a látogatás egyik 
fő eleme volt az oktatási intézményi kapcsolatok, valamint a 
duális képzési együttműködés áttekintése. 

A vállalatnak – a társa-
dalmi felelősségvállalás je-
gyében - nagyon fontos a 
szakmai utánpótlásnevelés 
és a pályára irányítás, ezért 
évek óta segíti a közép- és 
felsőoktatásban tanuló diá-
kok álláskeresését és szakmai 
tapasztalatainak gyarapítá-
sát duális képzés és további 
szakmai lehetőségek felkíná-
lásával. Az általános, közép- 
és felsőoktatási intézmények 
diákjainak látogatásaival 
folytatódhattak a FERZOL 

diákprogramok is. A Neumann János Egyetem Campusán, 
Kecskeméten, november 16-án tartott nyílt napot, amelyen 
a FERZOL is megjelent. A vállalat hagyományteremtő mó-
don az idén szakmai tanévnyitót is tartott. Szeptembertől 
tovább nőtt a diáklétszám, így jelenleg 5 fő a felsőoktatásból 
22 fő a középiskolákból vesz részt náluk duális képzésben.

Tudjuk és ma már sajnos mindenki meg is tapasztalta, 
hogy a jelenlegi helyzet, az infláció, a rezsiköltségek emel-
kedése mindannyiunk életét jelentősen befolyásolja, meg-
növekedett terheket ró a családokra. A FERZOL minden 
munkatársának munkájára, együttműködésére a jövőben is 
számít és lehetőségeihez mérten – mint azt eddig is tette – 
megtesz mindent a munkavállalói elégedettség érdekében. 
A megszokott iskolakezdési támogatás mellett, a rászorult-
ság elvét figyelembevéve októberben egyszeri, differenciált, 
munkabér függő, szociális bérkiegészítést adott dolgozói-
nak. E mellett apró figyelmességekkel is kedveskedtek dol-
gozóiknak. Volt a melegben jégkrémosztás, ősszel pedig al-
mát kaptak a munkatársak. 

Hamarosan megkezdődik mindenki számára az év végi, 
karácsonyi készülődés. A FERZOL december 22-én, évzáró 
vacsorán köszöni meg munkatársainak áldozatos munkáját, 
amelyre természetesen, az eddigi hagyományoknak megfe-
lelően szeretettel várja a FERZOL nyugdíjasokat és a gyesen 
lévő anyukákat is. 

A FERZOL KFT. EZÚTON KÍVÁN 
MINDENKINEK BÉKÉS, ÁLDOTT 

KARÁCSONYT ÉS EREDMÉNYEKBEN 
GAZDAG BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT!

további információk: www.ferzol.hu 
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Kedves Olvasóink!
Van a falunkban egy kedves fiatalember, aki csodás írásaival emlékezik meg az általa átélt eseményekről a fa-

luban. Sokat töprengtem azon, hogy vajon más számára is olyan lenyűgöző írások-e ezek, mint számomra? Gyors 
érdeklődés után megkértem a fiatalembert, engedje meg, hogy közölhessünk a helyi lapban az írásaiból. Természe-
tesen azonnal igent mondott. Így Karácsony közeledtével egy olyan írását választottam, ami sokunk szemébe köny-
nyet csalt, gondolatom szerint könnyet fog csalni, hiszen a megemlékezésében olyan kedves emberekről is szót ejt, 
akik nagy tiszteletnek örvendtek éltükben és örvendenek holtukban is Tápiószőlősön. Kérem, fogadják szeretettel 
ezt az írást!

Köszönöm Hajdú Feri!
Balogné Johanna

TISZTELT ISMERŐS!
Egyik csütörtök este ülök a teraszon. A langyos őszi 

szél hangokat hoz felém a Sportpálya felől. 
Ismerős, semmivel nem összetéveszthető hangokat, 

gyakorlás van, felkészülés a következő mérkőzésre.
Hányszor és hányszor kilátogattam, figyelve a felké-

szülést a hétvégi sikerre várva!
Abban az időben még a sport szeretete, tisztelete vezet-

te ki a pályára a sportolót és a szurkolót egyaránt.
Visszaemlékezve gyerek, ifjú koromra, mikor is önfe-

ledten kergettem a labdát milyen boldog is voltam, most 
aszott testem az élet őszesre festette és az idő megritkítot-
ta hajam látom önmagam előtt.

Amikor érdeklődni kezdtem a szőlősi sport iránt, em-
lékeim szerint Papp György tanár úr vezetésével indult 
újra a foci. 

Mennyi arc jön velem szemben, mennyi emléket látok 
újra, mennyi történet elevenedik fel…

Akkoriban Nagy Józsi bácsi (Gebe) vezette az edzése-
ket, és egy sikeres meccs után felcsendült a nóta, a refrén-
jére még emlékszem: „góllövésnek tudománya nagypofá-
jú Gebe Jóska dirigálja”.

Budai Pista, milyen büszke voltam, hogy gyerekként 
tegezhettem. 

Mikus Laci bácsi, már mindketten az égi pályák hálóját 
őrzik.

Makai Lajos, akinek a mellén akkorát pukkant a labda, 
mint a kiszúrt lufi, mikor egy lövést magához ölelt.

Zentai Gabi bácsi, a Kőszikla, később a fia is Szőlőst 
erősítette.

Bata Feri a kiváló befejező csatár.
Szamosújvári Sanyi, aki látott a pályán.
Szombati Józsi ördöngős cselei.
Koncz Lajos keresztlécet kettétörő lövéseiről.
Pintér Gyuszi szíve, Matalin Béla fejes gólja a 16-os sar-

káról.
Lakos Laci, Tarcsa Laci, a hátvéd sorból, Túri Pista 

akaratereje és még sok mindenki, akinek arca már nincs 
előttem, de a szívemben örökké ott van.

Elkezdődött az öltöző építése, mekkora öröm volt 
Apámnak segíteni a melegburkolásban, a PVC-t teríteni, 
vagy Németh Pista bácsinak adogatni a téglát, és ami-
kor felépült érezni a közösség erejét és átvenni az emlék-

plakettet a faluért végzett társadalmi munkáért, ami min-
den pénznél többet ért. Jött az 1967-68-69-es generáció.

Gál Sanyi (Kopasz) gyorsaságával cselező készségével 
őrületbe kergette a védőket.

Bellovics Pali nagyon fontos gólokat szerzett.
Tószegi Zoli, kiváló fejjátékával emelkedett ki.
Rédei Misi, Kalacsi fivérek, Lakos Feri, és még nagyon 

sokan mások.
A hetvenes évektől kapta a szőlősi foci a legtöbb játé-

kost. Az 1973-74-75-ös generáció adta a későbbi ifjúsági 
és felnőtt csapatok gerincét.

Abonyi Áron, aki minden helyzetből képes volt gólt 
lőni és azt hiszem Ő Tápiószőlős örökös gólkirálya.

Gulyás Csaba, óriási munkabírása és persze képességei 
tette Őt klasszissá.

Szluk Laci alázata és intelligens játéka példaérték.
Mózes Pali, aki halk szavával hátulról irányít, közben 

11-eseket hárít sorozatban. 
Zakar Feri, a csapat mókamestere.
Bata Karcsi, biztos pont a hátvédsorban.
Péter Sanyi, talán az Ő játéka volt a leghasznosabb.
Fehér Karcsi, a megbízhatósága biztos ponttá tette a 

csapatban.
Demeter Feri, az örök lázadó, nagyszerű képességek-

kel.
Gál Feri, Gál Zoli (Sajó), Kovács Laci (Kokó), Földi At-

tila (Cickom) Kézér Csabi kihagyhatatlan csapattagok és 
még hány és hány sportember.

A nyolcvanas években sem volt hiány a focit szerető, 
kedvelő és űző sportemberekből.

Ivanics Sanyi, akinek egy, még ifi játékosként tökélete-
sen kivitelezett fejesét még mindig tisztán látom magam 
előtt és barátságunkat talán a focinak köszönhetjük.

Kornyik Jani, Veres Peti, Boros Zoli, Szegedi testvérek, 
Tóth Zsolti, Tubicsák Viktor Hegyesi Feri, Agócs Zsolti 
és még számos ember, akinek már nem is jut eszembe a 
neve, de az arca előttem van. 

Az 1990- es évektől is kaptunk bőséggel sportolókat.
Gonda Tomi, aki joggal tehetné fel önmagának- miért 

is ragadtam le ezen a szinten? Tószegi Pisti, Görbe Pisti, 
Kántor Tomi, Nagy Attila, Bartos Dani, Ábrán Roland, 
Sólyom Ádám, Thomas Schurig és még sokan.
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Szólni érdemes a legkisebbekről, akik önfeledten, sze-
retetből a játék öröméért kergetik a labdát, nem ismerve 
az alattomos becsúszást a visszahúzást és a pénzt.

Voltak idegenlégiósaink, akik nélkül nem lett volna tel-
jes a csapat.

Józsa Laci, aki odarúgta a labdát ahova Ő akarta.
Kovács Laci (Nyúl), akinek kemény, határozott játéka 

gyakran hozta a lapot.
Pálinkás Zoli a legendás szentmártoni csapat kapitá-

nya, kinek vezetésével a Magyar kupában, nem tudom jól 
emlékszem-e egészen az elődöntőig meneteltek? 

Forgács Attila, Görőcs Laci, Kmegy Pisti, Krajcz Gábor 
(Egér) Zentai Gabi, Dengi Zsolt, Suta Attila, Kosztolányi 
Csaba (Tojás).

Akik a szőlősi fociért sokat tett, Nyíri Misi, aki már 
több, mint húsz éve a hátán viszi a szőlősi focit. 

Tószegi Pista, aki aktív korában szabadrúgásairól, 
játékszervezésről, a játék pszichéjéről, az ellenfél tiszte-
letéről edzőként ismerte a foci csínját-bínját és a játékos 
lelkét. Egy mondata tisztán cseng a fülemben a feljutást 
eldöntő rájátszás első tápiószelei mérkőzés előtt, a pénteki 
edzés után az öltözőben első mondata ez volt „én szeret-
ném, hogy a feljutásunk egy meccsen eldőlne, maximális 
hozzáállást kérek mindenkitől.”

A pálya körül tevékenykedő emberek közül Héjja Misi 
volt a fagyasztó felelős, a csapathoz való kötödése példa-
értékű volt.

Földvári Feri hányszor meszelte fel a pályát, hányszor 
tette arrébb a locsolófejet, hányszor vágta le a füvet… 

Rendezőként Bollók Jani segítette a csapatot, ezt tette 
Csordás Feri is, de Földvári Feri itt is jeleskedett, Molnár 
Gabi bácsi és Dombai Feri bácsi, aki ez mellett tűzbe ment 
volna a csapatért.

Az örökös és tiszteletbeli szurkoló címet kétségtelenül 
kizárólag egy ember kaphatta, Ő nem más, mint Molnár 
József (Szacsek) számtalanszor elkísérte a csapatot ide-
genbe kerékpárral. 

A legemlékezetesebb egy budapesti edzőmeccs a 
Kispest ifivel, kemény mínuszokban bokáig érő havas 
pályán a szünet előtt nem sokkal egy hajrá Szőlős jött a 
távolból… hát megérkezett Józsi bácsi, csak azért késett, 
mert azt hitte, hogy a Bozsik stadionban lesz a meccs, on-
nan irányították az edzőpályára (a meccset megnyertük).

Elszorul az ember szíve. 
Volt egy tiszteletre méltó szurkolói csoport, akik általá-

ban együtt ballagtak le az öltözőtől a pálya mellé bíztatni 
a csapatot. Molnár Gabi bácsi tekintetet parancsoló meg-
jelenésével, Szántó Pista bácsi jellegzetes járásával, Nagy 
Laci bácsi a kis kézi táskájával a hóna alatt, (aki több éven 
keresztül volt a csapat elnöke) Soós Misi bácsi szotyis 
zacskóval a kezében. Kedves emlék, kedves emberek…

Hegedűs Misi komámmal hány és hány meccsen bíz-
tattuk a csapatot! Az idegenbeli meccsekre sokáig a Hor-
dógyár buszával jártunk (ahol én is dolgoztam), amit 
Szombati Józsi bácsi vezetett. A busz mindig megtelt, sőt 
sokaknak csak állóhely jutott, Földi Kálmán bácsi, Dom-

bai Feri bácsi, Demeter Feri, Földvári Feri, Héjja Misi nem 
hiányozhatott a buszról.

Gonda Jani, akivel nagyon sokszor mentünk, kocsival 
kísértük a csapatot, mert a csapatot el kellett kísérni! 

Az én szubjektív véleményem, szerint, a tápiószőlősi 
pálya legnagyobb mérkőzése a feljutást eldöntő rájátszás 
második mérkőzése volt 1992-93, vagy 94-ben, nem em-
lékszem már, a bajnokság két kiemelkedő csapata, Tápi-
ószőlős és Tápiószele az első mérkőzésen 2-0-ás vereség, 
csak győzelemmel lehetünk bajnokok, több száz néző, 
szurkoló a környező településekről, Ceglédről. Nagy a fe-
szültség a meccs előtt, mindkét csapat tart egymástól. Sí-
pszó, indul a mérkőzés, nagyon jól kezdünk, pörgős gyors 
gólra törő játék, aminek meg is lett az eredménye : Tószegi 
Zoli és Gulyás Csabi góljával 2-0. A fordulás után Sze-
le is eszmél, most inkább ők dominálnak 2-2, nagyszerű 
mérkőzés a gólok után özönlöttek a pályára a nézők. Gu-
lyás Csabi elmondása szerint majdnem megfulladt a gólja 
után az emberkupac legalján. Tizenkét-három perccel a 
vége előtt Abonyi Áron nagyszerű indítást kap a bal szé-
len, máris a védők mögött és a kimozduló kapus mellett 
mesterien teker a bal alsó sarokba! Extázis 100 ember a 
pályán, a kupac közepén ott vagyok én is. Meg van, bajno-
kok vagyunk!! A vége előtt 2 perccel Szele egalizál, egy fe-
jes góllal 3-3, mégsem vagyunk bajnokok. Mennyi mun-
ka, mennyi verejték veszett el egy pillanat alatt, de talán 
egy ilyen pillanat tud erőt adni az újra és újrakezdéshez.

Járt nálunk a Sopron (NB I), a Haladás (NB II) Ki-
rály Gáborral Magyar Kupa meccsen. Magas színvona-
lú meccsek Szelével, Györgyével (emlékeim szerint volt 
olyan szezon, amikor Györgye úgy lett bajnok, hogy Sző-
lős mindkétszer legyőzte). Botrányos meccsek Szentmár-
tonkátával, Pánddal, fájó vereségek Bicskétől, Sülysáptól.

Mennyi siker, mennyi kudarc, mennyi öröm, mennyi 
bánat!

Gondolnunk kell emberekre, akik öregbítették Szőlős 
jó hírét! Komjáti András a Vasas játékosa több száz NB 
I-es meccsel, Simon Jani szintén NB I-es játékosként a 
Haladás színeiben, Kiss Tamás Újpest ifi játékosaként, Ő 
úgy gondolom többre lett volna hivatott ebben a sportág-
ban, 

Komjáti fivérek, János, aki, ha jól tudom válogatott 
súlyemelő volt, és Ferenc is nagyon szép eredményeket 
ért el ebben a sportágban.

A fiatalember, aki néhány nappal ezelőtt szerepelt immár 
többszörös korosztályos U17 válogatottként Magyarország 
csapatában, ő Földi Gergő az MTK játékosa, kívánjunk hát 
neki sport pályafutásához sok sikert, szép eredményeket, 
nagyon sok örömöt, és ha Ő örömöt szerez magának, azzal 
az örömmel nekünk is örömöt fog szerezni!

Évtizedekkel ezelőtt gondolkodtam azon, mit jelenthet 
az embernek a sport? Talán a sportoló számára egy más 
világot más emberekkel, más feladatokkal, más célokkal. 
Megtanít örülni, megtanít sírni, megtanít győzni (sporto-
ló tiszteld ellenfeled, mert Te, csak az Ő legyőzésével jut-
hatsz a csúcsra) megtanít veszíteni, megtanít az alázatra.
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Mit jelenthet nekem a sport? Gyerekként a szabadsá-
got, a mozgás, az együttlét örömét, összejönni a széles 
útra a délutáni foci meccsre. Felnőttként, szurkolóként 
megbecsülni a munkát, a sportoló munkáját, kitartását, 
akaratát, alázatát, örömét, amivel örömöt okoz nekem is, 
és az embertársam tiszteletét.

Keressük hát a sportot gyermekként, fiatalként, idős-
ként, hogy megmutathassa szépségeit, közelebb hozzon 
az élet értékeinek felfedezéséhez.

Nagyon remélem senkit nem bántottam meg azzal, 
hogy e rövid emlékezésben nevén neveztem, mindenkire 
jó szívvel, tisztelettel emlékeztem. És még mennyi arcot 
látok, mennyi hangot hallok, mennyi történet elevenedik 
meg előttem… 

Sokan már csak az örökkévalóság végtelen hosszú mér-
kőzését játsszák és kapják a pálya mellől a szurkolóktól az 
örök bíztatást, mi, akik még élünk, őrizzük emléküket, 
mert Ők is a mi csapatunkhoz tartoztak.

Mert kell egy csapat, Mi rátaláltunk egy csapatra 
mindannyian ott játszunk együtt, egymásért.

Mindannyian ott voltunk, mert ott kellett lennünk.
Mindannyian átéltük, mert összetartozunk.
Köszönöm, hogy ott lehettem. 
MERT KELL EGY CSAPAT!
A képanyagért hálás köszönet KISS BÉLÁNÉ, KA-

TIKA NÉNINEK, aki már szintén a mennyekből néz le 
ránk!

Hajdú Ferenc


