
A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

20. évfolyam 6. szám 2017. december

Tápiószőlős minden 
kedves Lakójának áldott, 
békés, boldog karácsonyi 

ünnepeket, sikerekben 
gazdag Boldog Új Évet Kíván 

Tápiószőlős Község 
Önkormányzata és dolgozói 

nevében:

Dr. Szoboszlay Árpád  
polgármester



2 TÁPIÓSZŐLŐSI HÍRADÓ 2017. december

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót  
az év utolsó Tápiószőlősi Híradójának hasábjain!

Közeledik az év vége, és úgy, mint otthon, az Önkor-
mányzatnál is számot kell vetni az idei évről, fel kell ké-
szülni a közeledő ünnepekre, és össze kell rakni a követ-
kező évre vonatkozó teendőket a fejünkben. Nagyon sok 
dolog történt 2017-ben, sokszor a megváltoztatott felté-
telek mellett próbáltuk megoldani a feladatokat. Ebben 
az évben is részt vettünk a START munkaprogramban, 
mely program a dolgozók bérét és a beruházások nagy 
részét finanszírozta. Ebből a pénzből új ól épült, készül a 
hídmérleg, és a fóliában, valamint a sertéstelepen is bő-
víteni tudtunk. Közel 60 embert foglalkoztattunk a köz-
foglalkoztatási programban. Ez a létszám megcsappant 
a munkaerőpiacon kialakult helyzet miatt. Míg a sertés-
vágóhíd tervei elkészültek, bekértük az árajánlatokat, ez 
idő alatt már az anyagárak és a bérek az egekbe szöktek. 
Ezért újabb tárgyalásokba kezdtünk a Belügyminiszté-
riummal, melynek következtében sikerült a támogatás 
mértékét megemelni. Több közbeszerzési eljárás eredmé-
nyeképpen végül sikerült kivitelezőt találni a feladatokra, 
és elindulhatott a beruházás. Az építkezést 2018.május 
30-ig kell befejezni. Tavasszal folytattuk a mezőgazdasá-
gi munkákat, már jobb eredményt értünk el, mint 2016-
ban, de várhatóan a 2018-as évben még nyereségesebb 
lesz a termelésünk. Tovább bővült a sertéstelep állomány 
létszáma, meghaladja a 400 db-ot. Az Önkormányzat ta-
vasz óta húsboltot üzemeltet, melyben az eladott termé-
kek értéke, mennyisége nő. A fóliában, ebben az évben 
is paprikatermesztés folyt, pozitív eredménnyel, melyet 
visszaforgattunk és a melegvizes kút környéki fóliatelepet 
részletre megvásároltuk. A temető melletti fóliák immár 
az Önkormányzat tulajdonában vannak az Alpolgármes-
ter asszony és férje, valamint a közfoglalkoztatottak ha-
tékony tevékenységének, munkájuknak köszönhetően. A 
két nagy programot, a fóliás termesztést és a sertéstelepen 
a tevékenységet folytatni kívánjuk az elkövetkezendő idő-
szakban, ezekkel tervezünk a 2018-as évben is. A sportnál 
is nagy lépések történtek. Elkezdődött a Sportcsarnok épí-
tése, már az alap ki van öntve, és egy új pálya kiépítése is 
folyamatban van. Büszkék lehetünk sportolóinkra is! Fut-
ballcsapataink előkelő helyeken végeztek a bajnokságban. 
Nyáron nagy sikere volt a Sporttáboroknak. A táborok 
szervezésében és lebonyolításában, valamint az Egyesü-
let működtetésében elévülhetetlen érdemeket szerzett az 
Sportegyesület elnöke. Közben a gépparkunk tovább bő-
vült. Az energetikai pályázaton a Könyvtár, és a Polgár-
mesteri Hivatal új szigetelést kapott. A Faluház, valamint 
az Idősek Gondozási Központja nyílászáró cserén esett át, 
és szintén új szigetelést kapott. Fűtéskorszerűsítés is zajlott 
7 millió forint értékben. Mind a négy épületre napelemek 

lettek felszerelve, mely a fenntartási költségeinket fogja 
csökkenteni, várhatóan már a közeljövőben. Elkezdődött 
a Faluház belső korszerűsítése, felújítása is az elnyert tá-
mogatásnak és a hozzátett önrésznek köszönhetően. Ha-
marosan befejezzük a Védőnői Szolgálat, és a Fogorvosi 
rendelő új helyének kialakítását. A Sportépület mellett a 
magasfeszültség oszlopainak áthelyezése megvalósult. A 
vágóhídnál az új hálózat és trafóház kerül kialakításra. Az 
idei évben is rendben lezajlottak rendezvényeink, Augusz-
tus 20-ai ünnepség, Nemzetközi Tánctalálkozó, Amatőr 
fogathajtó verseny, Falunap, Fénygyújtás. Itt szeretném 
megköszönni Filcsik Lászlónak, hogy Községünk számára 
felajánlotta fenyőfáját. Részt vettünk az idén is a TÁPIÓ-
FESZT-en, valamint a Közfoglalkoztatási kiállításon, 
mindkét rendezvényen nagy sikerrel. Vendégeink voltak 
testvértelepülésünk, Búzásbesenyő delegáltjai, akik jól 
érezték magukat nálunk. Várnak ránk még rendezvények. 
Decemberben Közmeghallgatás, Kalendárium bemutató, 
Népviseleti pályázat győztesének hivatalos kihirdetése, 
Táncgála, Évzáró vacsora a Polgármesteri Hivatal és volt 
Intézményei dolgozóinak, Községkarácsonya, Adventi 
koncert a katolikus templomban, Közfoglalkoztatottak 
évzáró vacsorája és a Szilveszteri bál a HALESZ Táncegye-
sület szervezésében. Büszkén mondhatom, hogy a START 
programban elért eredményeinknek köszönhetően, tele-
pülésünk kitüntetést kapott a Belügyminisztériumban. 
Hoffman Imre és Pogácsás Tibor államtitkárok adták át az 
emlékplakettet és a vele járó jutalmat, melyből egy kilenc 
személyes kisbuszt, platós kisteherautót vesz a település, 
valamint elkezdjük a következő 600 férőhelyes sertésól 
alapjait. Pest megyében egyedül Tápiószőlős kapta meg 
ezt a díjat. A csatorna beruházás szerződése a kivitelezővel 
alá lett írva, 1095 nap áll rendelkezésre, ebben benne fog-
laltatik a próbaüzemeltetés is. Újabb egyeztetés után indul 
a beruházás. Mivel közeleg az év vége, a Karácsony, szeret-
ném megköszönni valamennyi dolgozónak, Polgármes-
teri Hivatal, Önkormányzat, Képviselő Testület, Iskola, 
Óvoda, Idősek Gondozási Központja , Konyha, Szociális 
dolgozók, Védőnő, Családgondozó, Könyvtár, Mezőőr-
ség, Polgárőrség, Körzeti Megbízott, Közfoglalkoztatottak, 
Civil szervezetek, Nyugdíjas klub, HATE, Nyitott Tenyér 
Egyesület, Kisebbségi Önkormányzat, Sportegyesület és a 
települést képviselő sportolók, Járási Hivatal dolgozóinak, 
vállalkozóinknak, a bennünket segítő lakosoknak az egész 
éves munkáját! Végül minden kedves Lakosunknak bol-
dog, békés, áldott karácsonyt, és egészségben, sikerekben 
gazdag boldog új évet kívánok! 

Tisztelettel:  dr. Szoboszlay Árpád  
polgármester

Polgármesteri beszámoló
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ESEMÉNYÖSSZEFOGLALÓ
A Képviselő-testület 2017. október 24-én, majd októ-

ber 30-án rendkívüli ülést tartott, mindkét ülés napirendi 
pontja a sertés vágóhíd és húsfeldolgozó üzem építésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések 
meghozatala volt.

A munkaterv szerinti rendes képviselő-testületi ülésre 
2017. november 15-én került sor.

A Testület elfogadta a Központi Konyha élelmezésve-
zetőjének beszámolóját, illetve engedélyezte egy új rozs-
damentes főzőzsámoly beszerzését, majd jóváhagyásra 
került a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv. 

Következő napirendi pontként a helyi adók (magánsze-
mélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó) mértéké-
nek felülvizsgálata következett, a Képviselő-testület dön-
tésének értelmében a helyi adók mértékében 2018. évre 
vonatkozóan változás nem lesz.

Megállapította a Képviselő-testület a karácsonyi fények 
ünnepélyes bekapcsolásának rendezvényére fordítható 
pénzügyi keretet, valamint a 65 év feletti lakosok karácso-
nyi ajándékozásának keretösszegét.

Következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfo-
gadta 2018. évi munkatervét az alábbiak szerint:

Tápiószőlős Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

146/2017. (XI.15.) sz önk. határozata
Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete 2018. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

Január 17. 17.00 óra
• Aktuális ügyek megtárgyalása.

Február 14. 17.00 óra
• 2018. évi rendezvénynaptár elfogadása;
• 2017. évre vonatkozó előirányzat-módosítások el-

fogadása.

Március 07. 17.00 óra
• Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfo-

gadása.

Április 11. 17.00 óra
• Május 1-jei ünnepség megbeszélése;
• Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi 

beszámolójának elfogadása;
• 2018. évi közbeszerzési terv jóváhagyása;
• Önkormányzati rendelet alkotása a 2018. évi igaz-

gatási szünet elrendeléséről.

Május 09. 17.00 óra
• 2017. évi közbiztonsági beszámoló elfogadása;
• Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásának elfo-

gadása,

• Átfogó értékelés az önkormányzat 2017. évi gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Június 13. 17.00 óra
• Aktuális ügyek megtárgyalása.

Augusztus 08. 17.00 óra
• A Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Is-

kola és Óvoda Igazgatójának beszámolója;
• Aktuális rendezvények megbeszélése.

Szeptember 12. 17.00 óra
• Az Idősek Gondozási Központja intézményvezető-

jének beszámolója;
• A 2018. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról 

szóló tájékoztatás;
• Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-

kormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi pályázati 
fordulójához;

• Falunappal kapcsolatos megbeszélés.

Október 10. 17.00 óra
• Aktuális ügyek megtárgyalása.

November 14. 17.00 óra
• Beszámoló a Központi Konyha működéséről;
• 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása,
• Helyi adók mértékének felülvizsgálata, 
• Karácsonyi fények ünnepélyes bekapcsolása és 

egyéb aktuális rendezvények megbeszélése;
• A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének el-

fogadása.

December 07. 17.00 óra Közmeghallgatás
Határidő: folyamatos
Felelős: a polgármester és a jegyző

Ezt követően a Képviselő-testület önkormányzati ren-
deletet alkotott a helyi népszavazás kezdeményezéséről, 
valamint a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályai-
ról az alábbiak szerint:

Tápiószőlős Község Önkormányzata  
Képviselő-testletének 

14/2017. (XI.16.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséről

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, az európai polgá-
ri kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. § -ában kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet 
alkotja: 
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1. §
Helyi népszavazást a tápiószőlősi választópolgárok 20 

%-a kezdeményezhet.

2. §
Ez a rendelet 2017. december 1-jén lép hatályba.
A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát vesz-

ti Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testü-
letének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 
szóló 7/2001. (III.21.) sz. önk. rendelete.

Tápiószőlős Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

15/2017. (XI.16.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatá-
rozott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkö-
rében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet
A támogatásra vonatkozó általános szabályok

1. A rendelet célja, hatálya
1. §

(1) A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vá-
sárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására benyúj-
tott pályázat alapján a központi költségvetés szociális 
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támoga-
tást biztosított Tápiószőlős Község Önkormányzata 
számára.

(2) E rendelet célja, hogy Tápiószőlős településen élők ré-
szére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alap-
ján, tekintettel a belügyminiszteri pályázati felhívás-
ban foglaltakra meghatározza a természetben nyújtott 
szociális ellátás, egyszeri tűzifajuttatás ellátási forma 
jogosultsági feltételeit és az igénylés, odaítélés mene-
tét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Tápiószőlős község köz-
igazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lak-
címmel rendelkező állampolgárokra.

2. A támogatás feltételei
2. § 

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbe-
ni támogatást, háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifát 
biztosít - a rendelkezésre álló famennyiség erejéig - 
annak a személynek, aki
a) Aktív korúak ellátásában (rendszeres szociális se-

gélyben vagy foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tásban), vagy

b) Időskorúak járadékában, vagy
c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli 

formában történő nyújtására – települési támo-

gatásban – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támo-
gatásban – részesül, vagy

d) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt személyek a támogatás biz-
tosításánál előnyt élveznek. Az (1) bekezdésben fog-
laltakon túl az Önkormányzat vissza nem térítendő 
természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat azon tá-
piószőlősi személy számára, aki
a) Családjában igazolható mozgáskorlátozott él,
b) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogo-

sult, vagy
c) Közgyógyellátásra jogosult, vagy
d) Családjában az egy főre jutó jövedelem nem ha-

ladja meg a 80.000.- Ft-ot, vagy
e) Ápolási díjra jogosult, vagy
f) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas (100.000.- Ft-

ot meg nem haladó jövedelem esetén).
(3) Amennyiben a kérelmező munkanélküli, csak abban 

az esetben részesülhet tűzifa támogatásban, ha igazol-
ja, hogy regisztrált munkanélküli.

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak 
egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakás-
ban élő személyek és a háztartások számától. Ameny-
nyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírá-
lás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

3. § 
(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – füg-

getlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésé-
től – az a személy, család
a) Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 

2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.
b) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával 

egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben élet-

vitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

3. A támogatás igénylésének menete
4. § 

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 
1. számú melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2018. január 31. napjáig a Polgármesteri 
Hivatal Igazgatási Csoportjánál lehet benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tar-
tozik.

(4) A döntést követő 8 munkanapon belül a polgármester 
gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. számú mellék-
letét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(6) Szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatás 
nem kérhető.
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5. § 
A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat 

számára megállapított kiegészítő támogatás, valamint az 
Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás fel-
használását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül 
attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltételeknek 
megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre ér-
keztek-e – el kell utasítani.

II. Záró rendelkezések
6. § 

Ezen rendelet 2017. december 01. napján lép hatályba, 
és 2018. május 31. napján hatályát veszti.

Az önkormányzati rendeletek elfogadását követően az 
„Egyebek” napirendi ponton belül támogatta a Képvise-
lő-testület a helyi általános iskolai és óvodai Szülői Mun-
kaközösség kérelmét, melyben a 2017. november 18-ai 
Jótékonysági Bál megtartására kérték a Központi Konyha 
rendelkezésükre bocsátását.

Döntött a Testület megüresedett álláshely betöltésé-
nek engedélyezéséről, majd a Ceglédi Rendőrkapitányság 
100.000.- Ft-tal történő támogatásáról, mely támogatást 
az Abonyi Rendőrőrs működési feltételeinek javítására 
használhatják fel.

Elfogadta a Képviselő-testület a Tápió Nyomda Kft. 
árajánlatát a 2018. évi Tápiószőlősi Kalendárium nyomdai 
munkálataira vonatkozóan. A kiadvány bruttó 1.500.- Ft-
os egységáron lesz megvásárolható.

Döntés született arra vonatkozóan, hogy az Önkor-
mányzat újabb egy év időtartamra, változatlan feltételek 

mellett megbízási szerződést köt a Panoráma Média Kft-
vel (2700 Cegléd, Csalogány u. 3.) hírközlési tevékenység-
re vonatkozóan.

Jóváhagyta a Testület a településképi rendelettel és a 
Településképi Arculati Kézikönyvvel kapcsolatban az ülés 
időpontjáig elkészült munkálatokat, támogatja a további 
teendőket, a végleges anyagok véleményezésre bocsátását.

A Képviselő-testület ezt követően határozatban kinyil-
vánította, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által 
kiírt, „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó 
intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében“ 
című, PM_OVODAFEJLESZTES_2017 kódszámú felhí-
vásra benyújtandó pályázathoz az önerő rendelkezésre áll.

Az ülésen döntés született még a tápiószőlősi népviselet 
készítéséhez előleg biztosításáról, valamint a fóliasátrak-
hoz kapcsolódó pénzügyi keret meghatározásáról is.

Zárt ülés keretében elbírálásra kerültek a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2018. évi fordulójára érkezett pályázatok. Valamennyi pá-
lyázat pozitív elbírálásban részesült, a Testület havi 5.000.- 
forint összegű ösztöndíj-hozzájárulással támogatja a pá-
lyázókat.

(Az ülésekről készült jegyzőkönyveket, illetve az egyes 
önkormányzati rendeleteket a www.tapioszolos.hu honla-
pon vagy a Községi Könyvtárban olvashatják el.)

Tóthné Szombati Erika 
jegyző

IGAZGATÁSI SZÜNET A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Tájékoztatjuk a Tisztelt ügyfeleket, hogy Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

7/2017. (IV.13.) önkormányzati rendeletével

2017. december 21. (csütörtök) napjától 
2017. december 29. (péntek) napjáig

IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELT EL.

Az igazgatási szünet alatt ÜGYFÉLFOGADÁS NEM LESZ,
a Polgármesteri Hivatal zárva tart.

Az új év első ügyfélfogadási napja: 2018. január 03. (szerda)

Megértésüket köszönjük.

Dr. Szoboszlay Árpád s.k. 
polgármester

Tóthné Szombati Erika s.k. 
jegyző
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Ludas lámpás délután  
az óvodában

2017. november 10-én, először került megrendezésre 
a népi hagyományokat felelevenítő Ludas lámpás rendez-
vény az óvodában. Rendezvényünket közös lámpáskészí-
téssel kezdtük, ahol a szülők a gyerekekkel együtt több 
ötletből választva készíthettek maguknak egy lámpást. A 
lámpások készítésénél sütőpapírt, bébiételes üveget és saj-
tosdobozt használhattak. Díszítéshez különböző őszi for-
mákat-faleveleket, sünit-tehettek a lámpásra. A lámpások 
készítése közben ludas dalokat énekeltünk, ludas mondó-
kákat mondogattunk és ludas zenéket hallgattunk. Miután 
elkészült mindenkinek a lámpása, felöltöztünk és kimen-
tünk az óvoda elé, ahol felidéztük a néphagyományról 
szóló legendát, szólásokat, közmondásokat. Ezután közös 

énekléssel elindultunk a lámpás felvonulásunkra, amely az 
óvoda körüli utcákon vonultunk végig. Miközben ment a 
menet, olyan volt, mintha ezernyi szentjánosbogár ”sétál-
na” az úton. Úgy gondolom, hogy ez a gyönyörű látvány 
mindenkit elkápráztatott. Mikor visszaérkeztünk az óvo-
dához a konyha előtti részre, libazsíros kenyér lilahagy-
mával és meleg teával várt minket, amit a dadus nénik 
készítettek. Itt szeretném megemlíteni és megköszönni 
azoknak a szülőknek a segítségét, akik a rendezvény si-
keres megvalósításában részt vettek. A rendőrségnek, a 
polgárőrségnek pedig a biztonságos közlekedés biztosí-

tását köszönjük. Rendezvényünket még színesebbé tette, 
hogy az egyik szülő felajánlott egy igazi, élő libát, amit itt 
is szeretnénk megköszönni. A libának nagy sikere volt a 
gyerekek, de még a szülők körében is. A gyerekek libás 
dalokat énekeltek neki és fotózkodtak vele. A liba még a 
lámpás felvonulásra is velünk tartott két apuka jóvoltából. 

Úgy gondolom, hogy na-
gyon jól sikerült az első 
Ludas lámpás rendezvé-
nyünk, amiből a követke-
ző években hagyományt 
szeretnénk teremteni. A 
közeljövőben, az ilyen 
jellegű új programokkal, 
rendezvényekkel, még szí-
nessebbé szeretnénk tenni 
óvodánkban a hétközna-
pokat.

Szamosújvári Bernadett
óvodapedagógus
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Köszönet
2017. november 18-án a Tápiósző-

lős-Újszilvás Református Általános 
Iskola és Óvoda, tápiószőlősi általá-
nos iskola és óvoda Szülői Munkakö-
zösségének tagjai Jótékonysági Bált 
szerveztek a két intézmény javára. Az 
óvodáskorú gyermekek és az óvoda 
dolgozói nevében mind a szervezők-
nek, mind a támogatóknak köszönjük 
a munkájukat, tenni akarásukat a tá-
piószőlősi gyermekekért. 

Tóthné Erős Zinaida  
tagintézmény vezető

„A reformáció nyomában Erdélyben”
Az Emberi Erőforrás Minisztériu-

ma „Határtalanul!”programjának kö-
szönhetően, a Tápiószőlős-Újszilvás 
Református Iskola és Óvoda 7. évfo-
lyamának 45 tanulója és az őket kísé-
rő 5 felnőtt tanulmányi kiránduláson 
vettek részt 2017. október 12. és 16-a 
között. Központi témája a reformáció 
volt. Mindemellett megismerhettük 
Erdély csodálatos természeti kincseit, 
irodalmi, történelmi események hely-
színeit is, múltját, jelenét. 

A pályázati kiírásnak megfelelő-
en előkészítő szakasz előzte meg az 
utat, ahol diákok, szülők, kísérők 
vettek részt. Ezeken az alkalmakon 
megtörtént a tájékoztatás az utazás 
útvonaláról, hasznos tudnivalókról. 
Felkészülést segítő előadásokat, be-
szélgetéseket tartottunk és saját kézzel 
ajándékokat készítettünk a külhoni 
gyerekek számára.

Az utazás során személyes megta-
pasztalással elmélyíthették az előzetes 

ismereteket. Érdeklődésük felkeltésé-
vel befogadóbbá váltak az alaposabb 
megismerésre. A kiránduláson cso-
dálatosan szép helyeken jártunk: 
Nagyváradon, Körösfőn, Kolozsvá-
ron, Nagyenyeden, Tordán,Torockón, 
Torockószentgyörgyön, Gyulafehér-
váron, Déván, Algyógyon, Őralja-
boldogfalván, Hátszegen, Vajdahu-
nyadon, Tenkén. Idegenvezetőnk 
segítségével az interaktív tanulás, és 
a változatos programok meghatározó 
élményt jelentettek valamennyi részt-
vevő számra. A hátszegi gyülekezet 
vasárnapi istentiszteletén szolgáltunk 
és örültünk, hogy adhattunk mások 
számára mi is valamit.

A projekt zárásaként bemutató, ér-
tékelő órát tartottunk érdeklődő szü-
lőknek, tanulóknak, kollégáknak az 
élményeinkről. Témanapunk magába 
foglalta a beszámolót, melyet az isko-
lánk valamennyi tanulója meghallga-
tott kirándulásunkról, élményeinkről, 

tapasztalatainkról. Diákjaink felidéz-
ték az átélt élményeket, az új isme-
reteket, így még intenzívebbé vált az 
utazás során megszerzett tudás, erő-
södött magyarságtudatunk. Most már 
valóban határtalanul.

Hálával tartozunk Tápiószőlős 
Község Önkormányzatának, Új-
szilvás Község Önkormányzatának, 
református egyházközségeknek, lel-
készeknek, hitoktatónknak, vállalko-
zásoknak, szülőknek támogatásukért, 
kísérőinknek segítőkész munkáju-
kért. Köszönjük.

Az újszilvási és tápiószőlősi  
7. osztályos tanulók,

Molnárné Szabó Szilvia,  
Dömők Ágnes 
osztályfőnökök
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Köszönet 
Ezúton szeretnénk köszönetünket és nagyrabecsülé-

sünket kifejezni mindazoknak, akik hozzájárultak a 2017. 
november 18-án megrendezett Tápiószőlősi Szülők Jóté-
konysági Báljához!

Támogatóink:
• Dr. Szoboszlay Árpád és családja
• Pintér Gyula és családja
• Katona Mihály és családja
• Pintér János és családja
• Dobos József és családja
• Tóthné Erős Zinaida és családja
• Szűcs József és családja
• Józsa Zoltán és családja
• Keresztúri Hajnalka
• Kovács Hajnalka és családja
• Nyíri Mihály és családja
• Nemes Adrienn és családja
• Perjésiné Nagy Ildikó és családja
• Túróczi Hajnalka és családja
• Mészárosné Soós Csilla és családja

• Visnyei Tiborné és családja
• Gál Borbála
• Gyurinkáné Bozóki Erzsébet és családja
• Kézérné Borsik Erika és családja
• Petró Tibor és családja
• Balogné Oláh Johanna és családja
Köszönet Tápiószőlős Község Önkormányzatának, 

hogy biztosította részünkre a Központi Konyha ebédlőjét, 
a konyhai dolgozóknak a munkájukért és a vacsora vendé-
geknek a részvételükért!

Köszönjük a tombolát vásárlóknak, tombolatárgyakat 
felajánlóknak, a pártolójegyet vásárlóknak és minden ked-
ves szülőnek a segítséget, aki valamilyen formában hozzá-
járult a bál sikeréhez!

Külön köszönet Katona Mihálynak, hogy zenés előadá-
sával örömet szerzett minden kedves vendégnek!

• A bál teljes bevétele: 917 100 Ft.
• Összes kiadás: 315 565 Ft.
• Elszámolások utáni maradék összeg: 601 535 Ft.
• Támogatói jegy különbség az óvoda javára: 600 Ft
• Bál utáni bevétele az Iskolának: 300 468 Ft.
• Bál utáni bevétele az Óvodának: 301 067 Ft

Tisztelettel:  Petróné Soltész Renáta 

Polgárőrség beszámoló
Egyesületünk a 2017-es évben is alapvető céljainak meg-

felelően látta el kitűzött feladatait. Rendszeresen láttunk 
el éjszakai, és nappali szolgálatot. Sikeres együttműködé-
sünk folytatódott a Körzeti Megbízottunkkal, valamint a 
Mezőőrséggel. Több közös szolgálatot adtunk velük, va-
lamint külön járőrözéssel is segítettük egymás munkáját. 
A helyi Sportegyesülettel kötött megállapodásunk szerint 
segítséget nyújtunk a helyi sportesemények biztonságos 
lebonyolításában. Szokásainkhoz híven, részt vettünk a 
helyi rendezvények biztosításában (különösen kiemelve: 
Majális, Tánctalálkozó, Lovasnap, Falunap, Fénygyújtás). 
Ezeken, a korábban kialakított jó kapcsolatnak köszönhe-
tően, több környékbeli Polgárőr Egyesület tagjai is részt 
vettek, segítve a mi munkánkat is.

Örömmel tudunk beszámolni arról, hogy Egyesületünk 
létszáma 17 fővel nőtt. Közülük is 3 fő ifjú polgárőrrel, 
akik a női tagtársaink mellett rendszeres szolgálatot látnak 
el az Iskolánál, odafigyelve a gyerekek biztonságos közle-
kedésére.

Sikerült idén is gyarapítani a Polgárőrség tárgyi eszkö-
zeit, új rádiók, önvédelmi gázspray-k, valamint egyenru-
hák lettek beszerezve.

Az Önkormányzat ebben az évben is jelentős támo-
gatásban részesített minket, ez nagy segítséget jelent az 
Egyesület életében. Meg kell említenünk, hogy az idei év-

ben is kaptunk támogatást a lakosságtól, vállalkozóktól, 
amit nagyon szépen köszönünk!

Támogatóink:
• Tápiószőlős Község Önkormányzata
• Balogné Oláh Johanna
• Borsik János vállalkozó
• Kalacsi Péter
• Katonáné Kovács Ilona vállalkozó
• Pécsi Istvánné
• Pintér Gyula
• Pintér János vállalkozó
Az idei évben már tudtuk fogadni az adó 1%-ának a 

felajánlását. Ennek köszönhetően sokan éltek ezzel a le-
hetőséggel, és Polgárőrségünknek ajánlották fel, ezzel is 
segítve a működésünket. Továbbra is köszönünk minden 
jövőbeni anyagi, tárgyi, erkölcsi támogatást!

A következő évi legfőbb célunk továbbra is egy új Pol-
gárőr autó beszerzése, valamint tagságunk létszámának 
további bővítése. Várunk minden, a lakóhelye biztonsá-
gosabbá tételéért tenni akaró helyi lakost Egyesületünkbe!

Ezúton kívánunk a Település lakosságának  
örömökben gazdag, Békés Karácsonyi Ünnepeket  

és Boldog Új Esztendőt!

A Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület telefonszáma:  
06-30/ 621 - 3265

Számlaszáma: 10403129-31215437-00000000

A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

Kiadja: Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Cím: 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 65. • E-mail: tapioszolos.jegyzo@gmail.com

Felelős kiadó: Dr. Szoboszlay Árpád, Szerkeszti: a szerkesztőbizottság.  
VTSZ: 4902 • Készült: 1100 példányban.  

Nyomda munkák: Tápió Nyomda Kft. – Tápiószele
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PAPP GÁBOR  
a helyi Polgárőrség titkára 

2017. november 11-én  

Dabason a PMPSZ közgyűlésén  

EZÜST FOKOZATÚ 
KITÜNTETÉST KAPOTT. 

Gratulálunk, és sok sikert kívánunk Neki  

a további munkájához!

Élet-Erő Testnek-Léleknek
Kínálatom:

• Kiropraktika (fájó, merev nyak, váll, hát, derék, stb. kimozgatása)

• Lágyszöveti nyirokmasszázs (vizesedés, műtéti ödéma, bőrkisi-
mító, narancsbőr csökkentő, keringésjavító, stb. mellékhatásokkal)

• Holisztika, ezotéria, sprirituális szolgáltatások (Reiki, Quantum 
energetika, csakratísztítás, feltöltés, vízér NI. Hartmann-háló keresés, 
és sok egyéb (szenzibil, lengyelpálca, kristálygömb használata)

• Köpölyözés (gyulladások, lerakódások felszedése-tisztítása)

• Integrált manuálterápia (csontkovácsolás)

• Lágy csontkovács, népi kimozgatás (sztrok-, ízület-, mozgás-
beszűkülés esetén kifejezetten hatékony)

• Talpmasszázs, Talpreflexológia, Gyógytalpmasszázs

• Svéd frissítő (erősségtől függően relaxáló, stresszoldó)

• Életmód-tréner (tanácsadás)

• Kineziológia, Thai, Thai gyermek és baba, stb.

Az orvosi kezeléseket nem helyettesítik, csak hatékonyan kiegészítik. 
Időpont egyeztetése szükséges, bejelentkezés:  

06-70-214-2300
Igény esetén (egyeztetéssel!) vizsgálatokra, kezelésekre fuvaro-
zást vállalok, engedéllyel, számlával. Ajándékutalvány folyamato-

san kapható, lepje meg szeretteit is! 

Keressen bizalommal, várom szeretettel:  
Tápiószele, Béke út 1.

Barnáné Erika terapeuta
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Anyakönyvi hírek

• Básty László János 2017.10.30, 

• Sárvári Andrea Mirella 2017.11.17
GRATULÁLUNK,  

JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

ÚJSZÜLÖTTEK

ELHUNYTAK
• Nagy János (1961 – 2017)
• Varga József Flórián (1930 – 2017)
• Gonda János (1931 – 2017) 
• Bertók Sándorné (1928 – 2017) 

szül.: Szűcs Margit
• Veres Sándor (1943 – 2017)
• Zakar Ferencné (1939 – 2017) 

szül.: Kalacsi Julianna
• Bertók Mihály (1930 – 2017)
• Komjátiné Barta Mária (1940 – 2017)
• Máté Lászlóné (1942 – 2017) 

szül.: Juhász Ilona Magdolna
NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

Szórólap terjesztőket keresünk Farmos, Tápiószőlős, 
Tápiógyörgye településeken! Jelentkezni lehet az 

üzletben: Visus Optika, Tápiószele, Bartók B.út 22.  
Tel.: 06 30 2648568 

Minden Kedves Ügyfelemnek Áldott, Békés, 
Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket 

és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet 
kívánok!

Köszönöm a bizalmukat, mellyel az idei 
évben is megtiszteltek és velem intézték 

biztositással 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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindenkinek, 

akik az édesanyánk, BERTÓK SÁNDORNÉ 
temetésén részt vettek, elhelyezték virágaikat és 

fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A Gyászoló család

Tisztelt Tápiószőlősiek! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket!

A helybeliek Csontos Mária néven ismernek. Nemrégiben úgy döntöttem, hogy édesanyám és nagymamám emlékére tiszteletből 
felveszem az ő vezetéknevüket. Így lett a nevem Berényi-Brandt Mária. Magamról néhány szót. Igazi lokálpatriótának érzem magam. 
Szeretek ebben a faluban élni. Az érettségi után két tanévben a helyi Napköziotthonos Óvodában dolgoztam, mint kn. óvónő. Nagyon 
nehéz, de roppant hálás feladat kisgyermekek nevelésével foglalkozni. Hatalmas élmény volt! A családommal 20 évig szarvasmarhákat 
tenyésztettünk, a fő tevékenység a tejtermelés volt. A családi gazdálkodásból évekig finom, friss, meleg tejet kaphatott a falu lakos-
sága. Helybe vittük a vevőknek a tejet és így mindenki jól járt. Az alacsony állami átvételi árnál többet kaptunk így, a lakosok pedig 
megfizethető, minőségi termékhez jutottak. 1988-ban a helyi Takarékszövetkezetben kaptam állást, mint pénztáros. Később fiókvezetői 
beosztásban dolgoztam.29 évet töltöttem el a cégnél. Ez év április hónaptól már nem dolgozom a Takarékszövetkezetnél. Ezúton kö-
szönöm meg azt a bizalmat, amit az ügyfeleimtől kaptam több évtizeden át, és azt a magas intelligenciát, amellyel ügyeiket intézték. 
Nagyon jól esik hallani, hogy hiányolnak, mert nem találnak a megszokott kis helyemen. Hogyan tovább? Van sok ötletem, amiket a 
közeljövőben fogok megvalósítani. A falu hagyományainak ápolása, megőrzése, a természeti adottságok kiaknázása és még sok más 
terv van a fejemben. 2007-ben végeztem el a svéd frissítő masszőri tanfolyamot. Azóta töretlen lendülettel és szeretettel művelem ezt 
a gyönyörű mesterséget. Legfőbb szempont számomra az emberi test szent tisztelete. A kezdetekkor egy hotel vendégeit masszíroztam. Utána jöttek még nagyobb 
feladatok is, pl. egy focicsapat masszírozása és izmaik bemelegítése. Nagyon szeretem a kihívásokat és ezek révén sok új tapasztalatot szereztem. Várom azokat a leendő 
kedves pácienseimet, akik szeretnének megújulni testi és lelki szinten egyaránt. A tavalyi évben ThetaHealing konzulens lettem. Idén a reiki rejtelmeit tanulom egy ceg-
lédi reiki mestertől. Már több lelki gyakorlatot elvégeztem, és szeretnék én is mesteri fokozatig jutni. A stressz és az idegesség levezetésére ajánlom a Jacobson-féle izom 
relaxációt. Ez évben egy csodálatos tanra figyeltem fel, ez a taoizmus. Ez egy több ezer éves kínai vallás. A tao nyolc ága közül engem az éltetés taója vonz. A belső gya-
korlatok célja az élettartam meghosszabbítása. Nagy szeretettel ajánlom magamat figyelmükbe. Telefonos időpont egyeztetés után megbeszéljük a kezelés részleteit.

Berényi-Brandt Mária 06-20-325-1428
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SIKERES ÉVET ZÁRT  
A FERZOL KFT 2017-BEN IS

A FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. ebben az évben is sikerrel vette az akadályokat és immáron 
27 éve eredményes munkát végez a síklemez megmunkálás területén. A mezőgazdaság, a jármű- és 
élelmiszeripar, a hűtés- és vezérléstechnika, az IT, banktechnika számít a FERZOL lemezalkatrészeire, 
amelyeket multinacionális vállalatok építenek be termékeikbe. A FERZOL büszke arra, hogy folyama-
tosan képes a fejlődésre. A csúcstechnológia alkalmazásának, valamint a kiváló szakembereinek kö-
szönhetően ma már a világpiacon is kiváló eredményeket tud felmutatni és beépülő alkatrészei a világ 
számos pontján váltak keresett termékké.

A FERZOL 2017-ben nagyvállalattá vált. Jelenleg 23 000 m2 gyártó és raktározási kapacitással ren-
delkezik és közel 450 főt foglalkoztat. Nagy megtiszteltetés és értékes visszajelzés a vállalat számára, 
hogy az elmúlt időszakban több alkalommal részesült elismerésben. Mára négyszeres Superbrands 
díjjal és háromszoros Megbízható Cég minősítéssel rendelkezik. A Nemzetgazdasági Minisztériumtól 
kapott Sikeres Vállalkozásokért Díjjal ismerték el fémipari tevékenységét. Nemrégiben elismerő okle-
velet vehetett át a felelős foglalkoztatói pályázaton és díjazott lett a K&H családi vállalatok kiválósági 
díj 2017 pályázatán a sikeres hosszú távú stratégia kategóriában. A kapott elismerésekre a vállalat min-
den egyes dolgozója és Tápiószőlős lakossága is méltán lehet büszke és saját elismerésének tekintheti. 

A FERZOL Kft. erős szállal kötődik közvetlen környezetéhez és a Tápió-mente egyik jelentős adófi-
zetőjeként is fontos szerepet tölt be a helyi települések életében. A lokális munkahelyteremtés mellett 
a befizetett adóforintokból és támogatásokból Tápiószőlős lakossága közvetlenül is érezheti a vállalat 
közjó iránti elhivatottságát. 

Az eredményes működés nem képzelhető el elkötelezett és motivált kollégák nélkül. A FERZOL 
Kft. bérpolitikájában elismeri és díjazza a minőségi munkavégzést, a szorgalmat és a kitartást. Belső 
képzésekkel segíti a dolgozók magasabb, kvalifikáltabb pozícióba kerülését, az ismeretek és tudás meg-
szerzését, bővítését. Ebben az évben élhajlító és hegesztő képzést szervezett dolgozóinak, akik ma már 
nem eredeti munkakörükben, hanem új szakképesítéssel, nagyobb fizetésért és magasabb pozícióban 
építik további karrierjüket.

Igazolja a helyes stratégia választását és a sikeres működést az is, hogy a FERZOL- nál a vevői elége-
dettség töretlen, a megrendelések növekedése a dolgozói létszám növelését és új gépek vásárlását tette 
szükségessé. 

Ez indokolta a Ferzol Kft bővülését, egy újonnan létesült telephely beruházását, ami Szolnokon ha-
marosan megkezdi működését a Tószegi úton, ahol is tovább folytatódhat a sikertörténet. Ezenkívül 
idén két új nagy beruházás történt, a TruMatic 6000 fiber kombigép és a TruBend cell 7000 hajlítórobot.

A FERZOL Kft a bővülő termelési feladatainak teljesítése érdekében immáron két telephelyére is 
várja a leendő, új munkatársak jelentkezését. Január 1-től már emelt órabéreket és bővülő, munka-
vállaló-barát kompenzációs csomagot nyújt dolgozóinak. A FERZOL reális alternatíva azoknak, akik 
a Tápió-menti és Szolnoki lakóhelyükhöz közel, szabályozott, törvényes munkajogi státuszban, saját 
alkalmazásban, rendezett, tiszta körülmények között, korszerű gépekkel, európai színvonalú üzem-
csarnokban kívánnak dolgozni.



Csatlakozzon a FERZOL LEMEZMEGMUNKÁLÓ Kft.  
BÖVŰLŐ CSAPATÁHOZ!

Vankó Márk (2. a osztályos tanuló rajza)  
Belső rajzpályázatunk nyertese 2017 (Karácsonyi képeslapunk, amely eljut a partnereinkhez a világ minden tájára)

Az alábbi képpel kíván FERZOL Lemezmegmunkáló Kft.  
MINDEN TÁPIÓSZŐLŐSINEK ÁLDOTT, BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT,  

EREDMÉNYEKBEN ÉS EGÉSZSÉGBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT!

KEZDJE AZ ÚJ ÉVET ÚJ MUNKAHELYEN ÉS DOLGOZZON SZOLNOKI VAGY 
TÁPIÓSZŐLŐSI TELEPHELYÜNKÖN!

Nálunk a lakóhelyéhez közel, szabályozott, törvényes munkajogi státuszban, saját alkalmazásunkban, rendezett, tiszta 
körülmények között, korszerű gépekkel, európai színvonalú üzemcsarnokban dolgozhat!

AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATAINK:

(A feltüntetett bérek az alapórabérből, a havi bónuszból és a rendelkezésre állási jutalomból tevődnek össze.)
+ TÚLÓRA; +MŰSZAKPÓTLÉK; + KP. CAFETÉRIA; + SZÉP KÁRTYA JUTTATÁS; + ISKOLÁZTATÁSI TÁMOGATÁS; + 

MELEG ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁS; +TOBORZÁSI JUTALOM
Munkarend: váltott műszakban

A további részletekért keresse HR Osztályunkat vagy töltse fel jelentkezését és önéletrajzát a megpályázott pozíció megjelölésével 
WEB oldalunkra (www.ferzol.hu).

Elérhetőségeink: email - allas@ferzol.hu, telefon - +53 585 080  Címünk: FERZOL Kft. 2769 Tápiószőlős, Ceglédi út 15.
Munkát kínálunk csökkent munkaképességű munkavállalóknak is!

JELENTKEZZEN! LEGYEN A MUNKATÁRSUNK!

• FIZIKAI munkakörök  
(váltott műszak vállalása):

• HEGESZTŐ  
(Bruttó 182 000 – 331 000 Ft)

• TARGONCAVEZETŐ,  
ÁRU-ÖSSZEKÉSZÍTŐ  
(Bruttó 165 000 – 225 000 Ft)

• CNC GÉPKEZELŐ-ÉLHAJLÍTÓ  
(Bruttó 157 000 – 318 000 Ft)

• CNC GÉPKEZELŐ-LÉZERGÉP 
(Bruttó 157 000 – 287 000 Ft)

• CNC GÉPKEZELŐ-NIBBELŐ  
(Bruttó 134 000 – 272 000 FT)

• ÖSSZESZERELŐ  
(Bruttó 140 000 – 190 000 FT)

• PONTHEGESZTŐ  
(Bruttó 162 000 – 219 000 Ft)

• BETANÍTOTT LAKATOS  
(BRUTTÓ 148 000 – 186 000 FT)

• PRÉS ÜZEMI OPERÁTOR 
(Bruttó 134 000 – 177 000 Ft)

• TERMELÉSI ASSZISZTENS  
(MEGEGYEZÉS SZERINT)


