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Polgármesteri beszámoló
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Olvasót! 

Gyorsan közeledik az év vége és számot kell vetnünk er-
ről az eltelt évről. Kezdjük az elején! Enyhe tél után ismét 
elindult a Start munkaprogram, a vágóhíd építése, a fólia 
beültetése, a mezőgazdasági területek hasznosítása, az új ól 
építése, és elkezdődött a szennyvíztisztító telep kibocsátási 
értékeinek egyeztetése. Elindult a Sportcsarnok beruházás. 
Megkezdődött az ivóvízminőség javító program keretében 
az új kút, és tisztító telep helyének kijelölése, folyamatban 
vannak az engedélyezések. A március 15-ei megemlékezés, a 
Majális, a Trianoni megemlékezés, az energetikai beruházás 
után a Faluház festése, belső felújítása is elkezdődött. Tavasz-
szal került átadásra az új Védőnői Szolgálat és nyáron kezdte 
meg munkáját új fogorvosunk, dr. Zakariás Endre a lakosság 
szolgálatában, és megelégedésére. A sok esemény után, szin-
te mindjárt az év derekánál járunk. Ténylegesen elkezdő-
dött a csatorna beruházás, konkrétan a hálózat építés, amely 
jelenleg is zajlik. A Fő úton a Magyar Közút csak december 
15-ig adott engedélyt a munkálatokra, természetesen, ha az 
időjárás engedi, akkor az Önkormányzat tulajdonában lévő 
utakon tovább folytatódnak a munkálatok. Féléves huzavo-
na után a tisztító telep is megkapta az engedélyt, de próba-
fúrások alapján teljes talajcserét kell végrehajtani, melyet 
hamarosan elkezdenek. Jelenleg a 14km vezetékből már 8 
km le van fektetve, tehát a hálózat több mint fele kész van. A 
Fő úton okoz igazán gondot a hálózat építés, de megkérjük 
a Lakosokat, hogy saját érdekükben és a dolgozók veszélyez-
tetésének elkerülésének érdekében tartsák be a megengedett 
sebességet! A Víziközmű Társulat megkezdte a befizetett 
érdekeltségi hozzájárulások visszafizetését a Lakosságnak, 
mivel június 28-án megkapták a hivatalos értesítést arról, 
hogy az önrészre nincs szükség a beruházáshoz, és a kör-
nyékünkön lévő településektől eltérően a lakosság terhe csak 

31.500 Ft a 240-280ezer Ft-hoz képest. A részleteket illetően 
forduljanak bizalommal a Víziközmű irodájában dolgozó 
Borosné Gál Tündéhez, aki segít eligazodni a problémás 
kérdésekben. A START munkaprogram pilot programjának 
keretében tovább folytatódott a vágóhíd beruházás, jelenleg 
a gázvezeték fektetése és a szellőzés hiányzik alapvetően a 
kivitelezésből, várhatóan tavasszal beindulhat az üzemben 
a vágás és a feldolgozás. A fólia az idei évben is eredményes 
volt, tovább folytatjuk a munkaprogram keretében a terme-
lést. A paprika után próbára karfiolt ültettünk, melynek a 
szedése megkezdődött. Épül az új 600 férőhelyes ól, mely 
már tavasszal remélhetőleg a vágóhídra termeli az árut. Be-
fejeződött az ivóvízminőség javító program keretében a ter-
vezési és engedélyezési időszak, hamarosan megkezdődik 
egy új ivóvíz kút és ivóvíz tisztító beruházás, a régi eternit 
csövek egy részének a cseréje a Fő út elején. Közben sike-
resen lezajlott a Tápiómenti Nyugdíjas Klubok találkozója, 
a Sport táborok, az Augusztus 20-ai ünnepség, a Nemzet-
közi Tánctalálkozó, majd a Lovasnap, a Tápiófeszt, a Pest 
megyei és Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás, valamint a 
Falunap. Megtörtént a Pándi és Bata út sarkán lévő kereszt 
felújítása a civil szervezőknek köszönhetően. Rendezvénye-
inken sokan vettek részt megelégedéssel. Köszönjük az ösz-
szes résztvevőnek, szervezőnek, háttér munkásoknak a sok-
sok munkát, mellyel településünk hírnevét öregbítették! A 
fáklyás felvonulás és a karácsonyi fények gyújtása után még 
akad bőven program az év végére. Itt szeretném megragad-
ni az alkalmat, hogy megköszönjem a községi karácsonyfa 
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Esemény összefoglaló
Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete 2018. október 10-én tartott rendes ülést.
Az első napirendi pont alatt Tápiószőlős Község Önkor-

mányzatának Képviselő-testülete a „1956-os forradalom és 
szabadságharc 62. évfordulója alkalmából rendezett ün-
nepi megemlékezés és fáklyás felvonulás” sikeres lebonyo-
lítása érdekében megvitatta a rendezvény menetét, továbbá 
intézkedéseket tett a szükséges előkészületek megtételére. 
Így 2018. október 19-én 17:00 órai kezdettel megtörtént a 
megemlékezés. Az egyebek napirendi pont alatt döntés szü-
letett az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés a) pontja 
alapján Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a 96/2005.(X.03.) határozattal megállapított 
Településszerkezeti tervet módosította.

Az Idősek Gondozási Központjának intézményvezetője 
kérelemmel fordult Tápiószőlős Község Önkormányzatának 
Képviselő-testületéhez melyben az Önkormányzat fenntartá-
sában működő Idősek Gondozási Központjában megürese-
dett szociális gondozói álláshely, valamint a megüresedett 
takarítói álláshely betöltésének engedélyezése tárgyában, 
kérelmét a Képviselő-testület pozitív elbírálásban részesítette. 
A soron következő napirendi pont, a HALESZ Tánc Egyesület 
elnöke által benyújtott kérelem elbírálása volt. A kérelem tárgya 
a Szilveszteri Bál helyszínének térítésmentes biztosítása volt. 
Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a HALESZ Tánc Egyesület részére a 2018. december 31-én 
rendezendő Szilveszteri Bál megtartására a Központi Konyha 
ebédlő helyiségét és annak berendezését, felszerelését biztosítja.

Tápiószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testü-
letének 2018. november 14-én megtartott ülésének első 
napirendi pontja keretében a Tápiószőlős Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete elfogadta a Központi 
Konyha élelmezésvezetőjének beszámolóját, majd jóváha-
gyásra került a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv. 
Következő napirendi pontként a helyi adók (magánszemé-
lyek kommunális adója, helyi iparűzési adó) mértékének 
felülvizsgálata következett, a Képviselő-testület döntésének 
értelmében a helyi adók mértékében 2019. évre vonatko-
zóan változás nem lesz. A Képviselő-testület a karácsonyi 
fények ünnepélyes bekapcsolásának rendezvényével kapcso-
latos megbeszélést tartott, valamint megállapította „Idősek 

Karácsonyára“ a 65 év feletti lakosok karácsonyi ajándéko-
zására fordítható pénzügyi keretösszeget.

 Következő napirendi pontban a Képviselő-testület elfo-
gadta 2019. évi munkatervét az alábbiak szerint:

Tápiószőlős Község Önkormányzata 
 Képviselő-testületének  

125/2018. (XI.14.) sz önk. határozata
 Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete 2019. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el.
Január 16. 17.00 óra
• Aktuális ügyek megtárgyalása.
Február 13. 17.00 óra
• 2019. évi rendezvénynaptár elfogadása;
• 2018. évre vonatkozó előirányzat-módosítások elfogadása.
Március 13. 17.00 óra
• Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása.
Április 10. 17.00 óra
• Május 1-jei ünnepség megbeszélése;
• Cegléd Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi beszá-

molójának elfogadása;
• 2019. évi közbeszerzési terv jóváhagyása;
• Önkormányzati rendelet alkotása a 2019. évi igazgatási 

szünet elrendeléséről.
Május 8. 17.00 óra
• 2018. évi közbiztonsági beszámoló elfogadása;
• Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadása,
• Átfogó értékelés az önkormányzat 2018. évi gyermekjólé-

ti é gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.
Június 12. 17.00 óra
• Aktuális ügyek megtárgyalása.
Augusztus 07. 17.00 óra
• A Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és 

Óvoda Igazgatójának beszámolója;
• A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról féléves beszámoló
• Pályázat benyújtásáról szóló döntés a települési önkor-

mányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kap-
csolódó kiegészítő támogatás vonatkozásában

• Aktuális rendezvények megbeszélése.
Szeptember 11. 17.00 óra
• Az Idősek Gondozási Központja intézményvezetőjének 

beszámolója;

felajánlását Dömők Attilának és Csipai Szandrának, vala-
mint Némedi Endrének is köszönettel tartozunk a fenyő dí-
szítésében nyújtott óriási segítségért! Folytatva a felsorolást, 
még hátra van a Közmeghallgatás, Kalendárium bemutató, 
Adventi fúvós hangverseny a katolikus templomban, évzáró 
rendezvény a közfoglalkoztatottaknak, a Polgármesteri Hi-
vatal dolgozóinak, a Községi karácsonyi ünnepség és a 65 
év feletti lakosaink megajándékozása. Természetesen akad 
még feladat bőven. Az utak rendbetétele, a várható hó elta-
karítás nagy feladatot ró ránk. A piac, a konyha, a Falumú-
zeum, a körforgalom a 311-esen, a buszátszálló, a lakópark 
kialakítása, a járda, az Idősek Gondozási Központjának a 
bővítése, a termálvíz behozatala a központi épületekbe, az 
Iskola úton a szolgálati lakások szigetelésének befejezése. A 
Tejcsarnoknál kerítés és az épület rendbe tétele, az ÖNO-
nál a melléképület rendbe tétele, a Sportcsarnok folytatása, 

befejezése, a Sportpálya kerítésének elkészítése, a világítás 
felújítása, az új pálya kialakítása stb. Nagyon sok feladat vár 
ránk és a következő évben is azon leszünk, hogy minél élhe-
tőbb, minél komfortosabb, jobb és szebb legyen Tápiószőlős.

Ezúton szeretném megköszönni valamennyi képviselő-
nek, aki segítette munkánkat, az alpolgármestereknek, a 
Hivatali dolgozóknak, az Önkormányzat dolgozóinak, a 
Civil szervezeteknek, a Lakosoknak, a vállalkozóknak, a 
közfoglalkoztatott dolgozóknak, intézményeink dolgozói-
nak, vezetőinek, egészségügyieknek, szociális dolgozóknak, 
a Konyhának, a Kalendárium készítőknek, a kiállításokon 
segítőknek, résztvevőknek, a csatorna beruházásban dol-
gozóknak, akik segítettek a vágóhíd szennyvíz-technológia 
kialakításánál a sok munkát!

dr. Szoboszlay Árpád
polgármester
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• Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához;

• Falunappal kapcsolatos megbeszélés.
Október 9. 17.00 óra
• Aktuális ügyek megtárgyalása.
• Idősek Karácsonyi Csomagosztásával kapcsolatos döntés
November 13. 17.00 óra
• Beszámoló a Központi Konyha működéséről;
• 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadása,
• Helyi adók mértékének felülvizsgálata,
• Karácsonyi fények ünnepélyes bekapcsolása és egyéb ak-

tuális rendezvények megbeszélése;
• A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása
• Önkormányzati rendelet megalkotása a szociális célú 

tűzifa támogatás helyi szabályairól
• Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-

díjrendszer 2020. évi pályázatainak elbírálása
December 13. 17.00 óra Közmeghallgatás

Ezt követően a Képviselő-testület önkormányzati rende-
letet alkotott a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabá-
lyairól az alábbiak szerint:

Tápiószőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
15/2018. (XI.14.) 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 feladatköré-
ben 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 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására benyúj-
tott pályázat alapján a központi költségvetés szociális célú 
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biz-
tosított Tápiószőlős Község Önkormányzata számára.

(2) E rendelet célja, hogy Tápiószőlős településen élők ré-
szére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alap-
ján, tekintettel a belügyminiszteri pályázati felhívásban 
foglaltakra meghatározza a természetben nyújtott szo-
ciális ellátás, egyszeri tűzifajuttatás ellátási forma jogo-
sultsági feltételeit és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Tápiószőlős község közigaz-
gatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel 
rendelkező állampolgárokra.

2. A támogatás feltételei
2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természet-

beni támogatást, háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifát 
biztosít - a rendelkezésre álló famennyiség erejéig - an-
nak a személynek, aki
a.) Aktív korúak ellátásában (rendszeres szociális segélyben 

vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban), vagy
b.) Időskorúak járadékában, vagy
c.) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli for-

mában történő nyújtására – települési támogatásban – 
különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 

viselésével kapcsolatos támogatásban – részesül, vagy
d.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott hal-
mozottan 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 tápi-
ószőlősi 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 haladja 

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 igazolja, 
hogy regisztrált munkanélküli.

(4) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak 
egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban 
élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben 
egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kére-
lem beérkezésének sorrendjében történik.

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – füg-
getlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől 
– az a személy, család
a.) Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 

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

általán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvi-

telszerűen 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 2019. január 31. napjáig a Polgármesteri 

Hivatal Igazgatási Csoportjánál lehet benyújtani.
(3) A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.
(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.
5. § A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat 

számára megállapított kiegészítő támogatás, valamint 
az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás 
felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függet-
lenül attól, hogy azok a 2. §-ban meghatározott feltéte-
leknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott hatá-
ridőre érkeztek-e – el kell utasítani.

II. Záró rendelkezések
6. § Ezen rendelet 2018. december 01. napján lép hatályba, és 

2019. május 31. napján hatályát veszti.
 (Az ülésekről készült jegyzőkönyveket, illetve az egyes 

önkormányzati rendeleteket a www.tapioszolos.hu honla-
pon vagy a Községi Könyvtárban olvashatják el.)
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FELHÍVÁS
Némedi András, a községünkben sem eléggé ismert ki-

váló költő és műfordító, Tápiószőlős (az egykori „Halesz”) 
szülötte éppen tíz éve ment el közülünk. Gyermek- és ifjú-
korát, fiatal felnőtt, majd nyugdíjas éveit itt töltötte, a köz-
beeső időben is csak a megélhetés kényszere miatt hagyta 
el faluját. Akik még személyesen ismerhették, becsülték 
kivételes műveltségéért, nyelvtudásáért (három idegen 
nyelven írt és beszélt kiválóan), tisztelték szerénységéért.

Verseiben – amelyek ha nem nagy számban is, de újság-
ban, folyóiratban és antológiában egyaránt megjelentek, és 
amelyekről a XX. századi magyar költészet egyik legjelen-
tősebb alakja, Pilinszky János is elismerően nyilatkozott – 
érzékletesen és meggyőző művészi erővel idézi meg gyer-
mekkorát, a paraszti világot, és vall az igazi társra találás 
élményéről, az Istenbe vetett mélységes hitéről.

Műfordítói munkássága is jelentős – közel húsz vallási 
témájú könyvet fordított le német, francia és angol nyelv-
ből magyarra.

Némedi András emlékét ápolja a halála után egy évvel 
indított és róla elnevezett – néhány éve már nemcsak a 
szőlősi, hanem az újszilvási általános iskolások részvételé-
vel is megrendezett – versmondó verseny. 

Szellemi örökségének, e lakóhelyünket gazdagító rit-
ka értéknek az eddigieknél szélesebb körben való megis-
mertetésére és még nagyobb megbecsülésére szeretnénk 
felhívni a figyelmet az alakját megelevenítő dombormű 
elhelyezésével (többek által támogatott elképzelés szerint 
a községi könyvtár falán), valamint válogatott verseinek 

kiadásával, hiszen az eddig megjelent három kötet a kis 
példányszám miatt csak kevés érdeklődőhöz juthatott el. 

Amint az a Tápiószőlősi Híradó 2018. júniusi számában 
olvasható, a kezdeményezést az Önkormányzat erkölcsileg 
támogatja, a domborműnek helyet biztosít, de elkészítésé-
hez anyagilag nem tud hozzájárulni, ezért az csak közada-
kozásból valósulhat meg. 

 Aki csatlakozni szeretne az említett kettős cél 
megvalósításához, és lehetősége van kisebb vagy nagyobb 
összeget adományozni, szíveskedjen azt a Tápiószőlő-
sért Alapítvány számlaszámára (10103812-46060300-
01000008) átutalni, illetve befizetni. Kérjük, hogy a banki 
átutalás vagy a befizetési csekk Közlemény rovatában – az 
azonosítás végett – feltétlenül adják meg nevüket, lakcí-
müket (vagy a cég nevét és a telephely címét), és írják be a 
„dombormű” szót! (Az adókedvezmény igénybevételéhez 
az alapítvány igazolást ad.)

A verseskötet megjelenését előfizetőként is támogatni 
lehet 2000 forint befizetésével. Ebben az esetben az „előfi-
zetés” szót szíveskedjenek beírni a kért adatok mellé!

Az adományozók és az előfizetők nevét megjelentetjük 
a könyvben.

Bízunk benne, hogy felhívásunk nyitott szívekre talál, 
és összegyűlik az az összeg, amely lehetővé teszi, hogy a 
fenti célok megvalósulásával is méltóképpen ápoljuk Né-
medi András emlékét, és megőrizzük példamutató szelle-
mi örökségét a jövő nemzedékei számára.
Tápiószőlős, 2018. október 27.

A Némedi András-dombormű elhelyezésének
és a verseskötet megjelentetésének

civil kezdeményezői 

Tisztelt Önkormányzat, Kulturális bizottság, kedves Tápiószőlősiek!
Köszönjük! Sokadszorra mondjuk el szeretett Fiunk márciusi halála óta. Mindenkinek hálásan! Most már túl 

vagyunk a Falunapon, ami számunkra nem volt könnyű Nélküle! Ám, ahogyan az általunk jól ismert képek elénk 
tárultak, azt az érzést nem lehet köszönő szavak nélkül megállni! Gyönyörű háttérrel, ízlésesen elrendezve, millimé-
tert sem elcsúszva, precízen. Látszott az egész kiállításon, hogy gondos kezek sok munkával, figyelemmel készítették 
el, állították a kedves látogatók elé. Mi, a család tudjuk, hogy a „Képek Fotósa” is igen-igen elégedett lehetett vele… 
Szívből reméljük, hogy aki megnézte a kiállítást, annak tetszett, valamint szemeinek, lelkének nyújtott néhány kel-
lemes percet a látvány. A fotók, 4 db. kivételével mind Tápiószőlősön készültek. Úgy hisszük, egy-egy számunkra 
is ismerős, kedves hely felismerhető volt. Fiunk másképp örökítette meg e tájakat, mint ahogyan mi talán sohasem 
figyeltünk fel településünk természeti szépségeire, esetleges értékeire. Rövidke élete alatt szinte bebarangolta falunk 
minden zegzugát, és amennyire módjában állt tudatta mindenhol Tápiószőlős csodáját. Fotóin, írásaiban sosem 
feledte kedvenc faluját. Érdeklődési köre több irányú volt, de sajnos egyik sem teljesedhetett be… 22. születésnapját 
csak 4 nappal élte túl,2018.március 30-án örökre itt hagyott Bennünket. A Karácsony volt legkedvesebb ünnepe, mi 
mindig igyekeztünk lehetőleg minél szebbé varázsolni számára. Egyik versének szakaszával (időnként verseket is 
írogatott) zárom soraimat.

„ Színes égők csillognak-villognak,
Szőke nász szól szerelmes ajándékoknak.
Két gyémánt száll hóval födte táj felett,

S kívánnak e vidéknek boldog ünnepeket! ”
2015. December

Tápiószőlős, 2018. 10.24.
Tátrai Tibor Ádám és családja
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Polgárőrség 2018
A Polgárőrségünk az idei évben is teljesítette a működé-

sét meghatározó céljait. Lehetőségeinkhez mérten rendsze-
resen láttunk el éjszakai, és nappali szolgálatot, gyakran a 
helyi körzeti megbízottunkkal és mezőőrségünkkel együtt 
dolgozva. Hagyományosan részt veszünk szinte minden, a 
községben megrendezett (önkormányzati, vagy civil) ese-
ményen, kiemelve: Tánctalálkozó, Lovasnap, Falunap. To-
vábbra is segítettünk a helyi Sport Egyesületnek, a focimecs-
csek biztonságos lebonyolításában. Kiemelten tekintünk a 
gyermekek biztonságára, így minden reggel szolgálatot lá-
tunk el az iskolánál, melyet főleg a hölgy tagjaink, valamint 
ifjú polgárőreink végeznek.

Fontos megjegyezni, hogy ezeket a szolgálatokat tagjaink 
önkéntesen, szabadidejüket feláldozva látják el.

Több sikeres pályázaton vagyunk túl, melynek segítségé-
vel idén is gyarapítani tudtuk tárgyi eszközeinket, és műkö-
dési költségeink egy részét fedezni.

Idei évben sikerült elérni egy nagy álmunkat azzal, hogy 
egy használt, de jobb állapotban lévő gépjárművet kaptunk 
a Pest Megyei Polgárőr Szövetség által. Bár az autó nem új, 
de jelentős előrelépést jelent a régihez képest.

2018. május 12-én ismét fontos elismerésben részesült az 
Egyesület tagja, Farkas Bence. A Pest Megyei Polgárőr Szö-
vetség éves rendes közgyűlésén vehette át a Polgárőr mozga-
lomért végzett áldozatos, önzetlen munkájáért az elismerő 
oklevelet és kitüntetést.
Az idei évben köszönettel tartozunk a következő támoga-
tóinknak, akik hozzájárultak Egyesületünk működéséhez:
• Tápiószőlős Község Önkormányzata
• Balogné Oláh Johanna
• Borsik János vállalkozó
• Hegedűs Sándor és családja
• Némedi Nándor és családja
• Pécsi Istvánné

Valamint idén is tudtunk fogadni adó 1% felajánlást.
Köszönünk minden eddigi, és jövőbeni anyagi, tárgyi, er-

kölcsi támogatást!
Ezúton kívánunk a település Lakosságának örömökben 

gazdag Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Eszten-
dőt!

15 éves a Baba-Mama klub
Kedves Olvasók! Jelen cikkemben 

szeretnék beszámolni arról, hogy az 
idén a tápiószőlősi Baba-Mama Klub 
15. születésnapját ünnepelte. Büszkén 
elmondhatom, hogy ilyen hosszú ideje 
fennálló és megszakítás nélkül üzemelő 
baba klubra nincs máshol példa. Ehhez 
kellettek a lelkes anyukák és gyerme-
kek, akik jelenlétükkel fenntartották 
a klub működését. Köszönöm min-
denkinek, aki klubba járóként, vagy 
támogatóként részese volt annak, hogy 
ezt a sikert elkönyvelhetjük. Nagy örö-
mömre 2018. október 20-án a klub 15. 
születésnapját is megünnepelhettük 
a Faluházban, ahová vártam minden 
valaha volt, vagy jelenleg is babaklu-
bos családot, és a falu apraját-nagyját. 
Nagy boldogsággal tölt el, hogy sokan 
elfogadták a meghívást, és jelenlétük-
kel emelték a nap fényét. Megható volt 
látni a sok kedves arcot, köztük olya-
nokat is, akik már elköltöztek a falu-
ból, vagy az első klubosokat, akik bár 
már elballagtak az iskolából is, vagy 
már a felső tagozat utolsó éveit tapos-
sák, mégis tudták itt a helyük, várom 
őket is. Nagyon kedves és szép előadást 

láthattunk az óvodások közreműködé-
sével, akik nagyon ügyesen eljátszották 
a gomba mesét. Utánuk három „zene-
dés” iskolás Kishalmi Sára, Gál Fanni, 
és Bezzeg Levente hangszeres játéka 
okozott örömet a hallgatóságnak. Kö-
vetkező fellépőink a Ritmus Dance 
táncosai voltak. Színvonalasan, ügye-

sen előadott műsort láthattuk előadá-
sukban. Végül Kőhalmi Ferenc bűvész 
lepte meg a közönséget. A közös fotó 
után felvágtuk a tortát, amit Hegedűs 
Sándorné Erika készített az ünnep-
lők számára. A torta nagyon finom és 
szép volt. A Központi Konyha dolgozói 
szintén finom pogácsát és teát készítet-
tek ez alkalomra. Lelkes segítőim pe-

dig készítették a finom szendvicseket. 
Régi klubos anyukám, Kovács Hajnal-
ka az ünnepség végén csillámtetoválást 
készített az ott lévő gyerekeknek. Az 
előadásokon kívüli időben projektoros 
kivetítés segítségével láthattunk képe-
ket az elmúlt 15 év klub életéből. A Fa-
luház előterében szintén a klub életéből 
láthattak a résztvevők egy kiállítást. 
Köszönöm a fellépő gyerekeknek és 
felkészítő pedagógusaiknak a színvo-
nalas műsort, Ujszászi Andreának a 
szervezésben való részvételt és a szu-
per projektoros zenés képösszeállítást. 
Pintér Gyulának a bűvész műsort, dr. 
Szoboszlay Árpádnak az anyagi támo-
gatást, Kovács Hajnalkának a segít-
séget és a csillámtetoválást. Hegedűs 
Sándornénak a tortát, Kézérné Borsik 
Erikának hogy segített a dekorációban, 
Hegedűs-Némedi Juditnak a szerve-
zésért, Németh Árpádnak a techni-
kai eszközök kezeléséért, a Központi 
Konyhának a finom ételért, és teáért,. 
Végül de nem utolsó sorban köszönöm 
Tápiószőlős Község Önkormányzatá-
nak az eseményhez nyújtott támoga-
tást, és büfét! Remélem, találkozunk 5 
év múlva a 20. szülinapon!

dr. Szoboszlayné Vrabecz Ildikó
 védőnő
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetünket és 

nagyrabecsülésünket kifejezni minda-
zoknak, akik hozzájárultak a 2018. ok-
tóber 27-én megrendezett Tápiószőlősi 
Szülők Jótékonysági Báljához.

Köszönet a Tápiószőlősi Önkor-
mányzatnak, hogy biztosította ré-
szünkre az Központi Konyha ebédlőjét. 
Köszönjük a Konyhai dolgozóknak a 
munkájukat és a vacsora vendégeknek 
a részvételüket!

Köszönjük a tombolát vásárlóknak 
és minden kedves szülőnek a segítséget, 
aki valamilyen formában hozzájárult a 
bál sikeréhez!

Az est folyamán ifj. Bata Pál versé-
vel, a Ritmus Dance lányai: Józsa Pet-
ra, Józsa Hanna, Gebhardt Lilla, Farkas 
Lili táncukkal, ifj. Katona Mihály zenés 
műsorával szerzett örömet vendégeink-

nek. Köszönjük nekik! 
Külön köszönet Kisné Kántor Ildikó-

nak és Mózes Pálnak a büfében nyújtott 
munkájukért!
Támogatóink:
• Dr. Szoboszlay Árpád és családja
• Tóthné Erős Zinaida és családja
• Balogné Oláh Johanna és családja
• Macsik Jánosné és családja
• Pintér Gyula és családja
• Szegediné Szűcs Szilvia és családja
• Pintér János és családja
• Mészárosné Soós Csilla és családja
• Szűcs József és családja
• Visnyei Tiborné és családja
• Nyíri Mihály és családja
• Gyurinkáné Bozóki Erzsébet és 

családja
• Dobos József és családja
• Perjésiné Nagy Ildikó és családja
• Hegedűs Sándor és családja

• Nemes Adrienn és családja 
• Kézérné Borsik Erika és családja
• ifj. Kornyik János és családja
• Remzső Krisztina és családja
• Gál Borbála
• Józsáné Molnár Andrea és családja
• Keresztúri Gábor
• Kalacsi Péter és családja
• Petró Tibor és családja

• A bál teljes bevétele: 1 056 200 Ft.
• Összes kiadás: 415 080 Ft.
• Elszámolások utáni maradék ösz-

szeg: 641 120 Ft.
• Támogatói jegy különbség az iskola 

javára: 7900 Ft
• Bál utáni bevétele az Iskolának:  

324 510 Ft.
• Bál utáni bevétele az Óvodának:  

316 610 Ft
Tisztelettel:  Mészárosné Sós Csilla

  Petróné Soltész Renáta 

Tápiószőlősi pavilonok
Már negyedik alkalommal rendezték meg Nagykátán a Tá-

pióFesztet, idén is kiállított Tápiószőlős a települések között. 
Ebben az évben a Pest Megyei Közfoglalkoztatási kiállítással 
is színesítették a kínálatot, és természetesen a közfoglalkoztató 
települések között is bemutatkoztunk szeptember 8-án és 9-én. 
A kiállítás célja az volt, hogy a Fesztre kilátogató emberekkel is 
megismertessék a települések közfoglalkoztatottai által végzett 
munkát, és megmutassák valóban hasznos termékeket, árukat 
állítanak elő. A bemutatkozó önkormányzatok és civil szerve-
zetek saját magukat, arculatukat is megmutathatják ilyenkor 
egymásnak, a lakosságnak. Mi szőlősiek joggal lehetünk büsz-
kék civilszervezeteinkre, kézműveseinkre, termelőinkre és vál-
lalkozásainkra. Ezen felül mindig érdeklődve hallgatják a pa-
vilonunkhoz sétálók, hogy milyen rendezvények, ünnepségek 

vagy épp kiadványok vannak/ lesznek Tápiószőlősön.
Hasonló az érdeklődés az Országos Közfoglalkoztatási Ki-

állításra kilátogatók körében. Idén új helyszínen a Millenáris 
Parkban tartották szeptember 14-én és 15-én. Itt is megmutat-
tuk, mivel is foglalkozunk a közfoglalkoztatási program kere-
tében. Sőt ahogyan a megyei kiállítás pavilonjában, úgy itt is 
kóstoltattunk a saját sertéseinkből előállított kolbászból, teper-
tőből, zsíroskenyérből a fóliában termelt paprikából. Az igazi 
házias ízek nagyon népszerűek voltak. Többen irigykedve meg 
is jegyezték milyen jó a szőlősieknek, mert hát Pesten nem iga-
zán lehet ilyen igazi kolbászt vagy tepertőt kapni. A gyönyörű 
paprikáinktól pedig még inkább ámuldoztak, mikor megtud-
ták, hogy kártékony vegyszerek és permetszerek nélkül, bioló-
giai védelemmel lesznek szép nagyok és egészségesek.

Összegezve a két hétvégét, sikeresen zártuk mind a két ren-
dezvényt, és vittük jó hírét Tápiószőlősnek.

Hegedűs-Némedi Judit
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Falunap
Az idei évben október 5-6-án ren-

deztük meg a VIII. Tápiószőlősi Falu-
napokat.

Az utóbbi években már hagyomány, 
hogy a pénteki napon valamit átadunk, 
felavatunk. Idén a vágóhídon volt a sor, 
igaz még csak az épületet kellett átadni, 
az igazi átadó majd akkor lesz, ha be-
rendezve, üzemkészen áll . 

Délután a Sportpályán vette kezdetét 
a szórakozás. Az ünnepélyes megnyi-
tó után az épületben megtekinthették 
az érdeklődők az idei évben tragikus 
hirtelenséggel elhunyt Tátrai Tibor 
Ádám fotó bemutatóját. Kmegy Máté 
súlyemelőnk eredményeit bemutató és 
Lesták Pál rádió kiállítását. Mindkét 
napon szép számmal voltak érdeklődők 
a kiállításokon. Köszönjük Kmegy Jó-
zsefnek, hogy megismertette Máté szép 
eredményeivel és sikereivel az érdeklő-
dőket, Lesták Pálnak pedig, hogy meg-
mutatta és mesélt az igazi ritkaságnak 
számító rádióiról.

Az este főszereplői ezután a Ceglédi 
Rock suli színeiben színpadra álló Gun 
Singer Zenekar, majd a tavalyi évben is 
nagy sikert aratott Screap-Heap volt.

A szombati napon már évek óta ha-
gyomány a Szüreti lovas felvonulás, 
amelyet idén a csatorna beruházás miatt 
nem tudtunk megtartani, így helyette 
a Sportpálya területén zajló események 
kerültek a középpontba. A kirakodóvá-
sár, ugrálóvár, arcfestés és csillámtetová-
lás, hinták és sergők. Ilyen volt Miki bo-
hóc műsora a gyerekek számára, vagy az 
idén 2. alkalommal megrendezett trak-
tor ügyességi verseny, ahol szép szám-
mal álltak rajthoz traktorosok, nem 
csak Tápiószőlősről. Az első helyet idén 

is újszilvási traktoros vitte el, azonban 
a dobogó képzeletbeli második fokára 
már szőlősi traktoros állhatott. Gratulá-
lunk minden résztvevőnek, jövőre újra 
találkozunk és reméljük hasonló izgal-
mas versenyt látunk majd, mint idén! 
Amíg ezek a programok mentek, a pá-
lyán a főzőverseny résztvevői lázasan 
serénykedtek. Szép számmal neveztek 

csapatok, a zsűri meg is jegyezte, hogy 
egy nagyobb rendezvényen nem indul-
nak ennyien, mint itt nálunk. Nem csak 
helyiek neveztek, hanem több délvidéki 
csapat is főzött. Csantavérről, Pancsová-
ról, Meggyesről, Tornyosról, Magyarka-
nizsáról, Topolyáról, Bácska-Tusntovo-
ról. A sok féle, ínycsiklandozó ételnek 
köszönhetően a Szabad Tűzi és az Első 
Fehér Asztal lovagrend zsűrije igen ne-
héz helyzetben volt, és szoros eredmé-
nyek születtek.

Amíg a sütemény és főzőverseny 
eredményeire vártunk, addig az Abonyi 
Fúvószenekar és mazsorett szórakoz-
tatta a közönséget. Közben elkészült az 
ebéd, és a lakosokat az elmaradhatatlan 
Szőlősi káposztára vendégül látta az 
Önkormányzat.

Ezután már a színpadon is felgyorsultak 
az események. Polgármester úr virággal 
köszöntötte a IV. TápióFeszten megren-
dezett TápióSzépe tápiószőlősi indulóját, 
Vonnák Vivient, aki a tavalyi évben meg-
tervezett tápiószőlősi népviseletben indult 
a megmérettetésen és az első udvarhölgyi 
címmel tért haza. Gratulálunk és köszön-
jük, hogy képviselte falunkat!

Következtek az 50, 55, 60 és 60. év-
fordulótól több házassági évfordulóju-
kat ünneplő házaspárok köszöntése. 

2018-ban a következő 
házaspárokat köszöntöttük:

50. évforduló alkalmából:
 Alföldi József – Kontér Anna
Zsoldos Béla – Réczei Mária
Dr. Cs. Szabó András – Hamar Judit
Veres József – Rozsnyai Katalin
Visnyei Tibor – Szabó Ilona Erzsébet

55. évforduló alkalmából:
Simon Pál – Lesták Erzsébet
Lángi János – Czerovszki Mária
Kósa József – Lévai Mária

60. évforduló alkalmából:
Deli Mihály – Burka Eszter

61. évforduló alkalmából:
Krisker Kálmán – Szórád Ilona
Kuli József – Falisi Tóth Jolán

62. évforduló alkalmából:
Simon János – Lesták Mária
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63. évforduló alkalmából:
Bollók János – Nagy Mária

64. évforduló alkalmából:
Katona Mihály – Nagy Julianna
 
Gratulálunk és további sok szép évet, 

jó egészséget kívánunk még a pároknak!
A falu tortáját ezúttal Kazinczi Eri-

ka és lelkes segítői sütötték és osztották 
szét 400 adagban. A Szőlő mousse torta 
az utolsó morzsáig elfogyott.

A megható pillanatok és finom fala-
tok után a Kókai Dalárda műsora kö-
vetkezett, majd a Rákoskeresztúri Szlo-
vák asszonykórus és Táncegyüttes állt 
a színpadra. Két, az idősebb korosztály 
számára ismert név Leblanc Győző és 
Tóth Éva operett előadása után a mo-
dernebb zenére táncoló Ritmus Dance 
állt színpadra műsorukkal. A szőlősi 
táncos kislányok rendezvényeink állan-
dó fellépői.

Őket a nemrég világbajnoki aranyé-
remmel díjazott Patkós Irma Művészeti 
iskola növendékei követték. 

Majd a Halesz Tánc Egyesület kö-
vetkezett. Mindig a Falunapra készül új 
műsorral a HATE és idén sem volt ez 

másképp. Sárközit táncoltak a felnőt-
tek, a gyerekek pedig Dunántúli botost 
és ugróst.

Az est sztárvendége Galambos Lajcsi 
volt, aki fergeteges hangulatot terem-
tett. A koncert után Szűcs József és a 
FERZOL támogatásával egy meglepetés 
produkció következett: Tűzzsonglőrök 
vették birtokba a színpad előtti teret. A 
tüzes show után a színpadon a SMART 
zenekar fokozta tovább a már meglévő 
jó hangulatot. Kiss Zolinak ezután már 
hajnalig csak szinten kellett tartani ezt, 
de ez neki gyerekjáték volt, annál is in-
kább, mert enyhe volt az idő még este 
is, így az idei Falunapunk is kellemes 
őszi időben telt. Meg kell még említe-
nem, hogy az idei évben a konferálás 
cseppet sem kis terhét egy 16 éves fiatal 
lány Straubinger Alinka vállalta magá-
ra. Köszönjük a reggeltől késő estig tar-
tó munkáját!

Szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy a támogatóinknak és segítőink-
nek is köszönetet mondjak. Az Ön-
kormányzati dolgozók, a Polgárőrök 
munkája nélkül a rendezvényünk nem 
tudott volna megvalósulni!

Hegedűs-Némedi Judit

A Lovasnap szervezői, a Nyugdíjas klub, az Önkormányzat,a HATE az Óvoda és Iskola, a Sportegyesület nevében 
szeretnénk KÖSZÖNETÜNKET KIFEJEZNI A TÁPIÓSZŐLŐSI POLGÁRŐRÖKNEK  

az éves segítségükért, a rendezvények biztosításáért!

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

Támogatóink:
• SIMICA BT
• Hegedűs Sándor és családja
• Szűcs József
• FERZOL KFT
• Macsik János és családja

• Veres László és családja
• Pintér János és családja
• Balogné Oláh Johanna és családja
• Csizmadia Viktor és családja
• Bezzeg József és családja
• Pintér Gyula és családja
• Bezzeg Mihály és családja

• Dobos József és családja
• Kézér László és családja
• Dr. Szoboszlay Árpád és családja
• Tápiószőlősi Községi Sport 

Egyesület
• Kovács Hajnalka
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Anyakönyvi hírek

• Kormos Krisztina 2018.09.30.

• Eszes Marcell Zétény 2018. 10.05

• Nagy Dominik Viktor 2018. 10.10.

GRATULÁLUNK,  

JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

ÚJSZÜLÖTTEK

ELHUNYTAK

• Fűr Sándorné (Szekeres Ilona) 1930-2018

• Petrás Józsefné (Boros Erzsébet) 1927-2018

• Fekete Andrásné (Gál Margit) 1926-2018

• Nagy Józsefné (Bertók Mária) 1951-2018

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

FAKIVÁGÁS!
Veszélyes 

fák kivágása, 
lebontása!

Fenyőfák, 
tujafák és 
egyéb fák  

ki- és visszavágása.
Érdeklődni: 

MUCSI ANDRÁS 

06 30/340-5032

Figyelem!
AKCIÓS FARSANGI JELMEZEK 

ÉS KELLÉKEK VÁSÁRA  
Szolnokon a Széchenyi lakótelepi piac mögötti

 DÁVID JELMEZ szaküzletben!  
(Széchenyi Krt. 127.)

Óriási választékunk:  
BÖLCSIS, OVIS, ISKOLÁS ÉS FELNŐTT méretű 

jelmezekből és kiegészítőkből!

Nyitva: Minden nap 9.00-18.00 óráig

Mottónk: „Farsang, akkor Dávid jelmez szaküzlet, 
óriási választékkal!„

A tetőn fagyitölcsér látható a belső sétáló úton! 
Olcsó árak! Várjuk szeretettel!

Minden Kedves Ügyfelemnek Békés, 
Boldog, Szeretetteljes Karácsonyi 

Ünnepeket és Sikerekben Gazdag, Szép 
2019-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 

a legkedvezőbb biztosítási védelmet 
megtaláljuk.

VANKÓ ÉVA
V&K 2003 KFT Biztosítási Alkusz munkatársa

Tel.: 06-53-387-372, 06-30-359-5006
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Sikeres évet zár a tápiószőlősi  
FERZOL Kft 2018-ban

A tápiószőlősi FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. Tápió-mente egyik legnagyobb munkáltató-
jaként jelentős szerepet tölt be a térségünk életében. A vállalat ebben az évben is sikerrel vette az 
akadályokat és immáron 28. éve eredményes munkát végez a síklemez megmunkálás területén. A 
mezőgazdaság, a jármű- és élelmiszeripar, a hűtés- és vezérléstechnika, az IT, banktechnika ma 
már számít a FERZOL Kft. lemezalkatrészeire, amelyeket multinacionális vállalatok építenek be 
termékeikbe.

A FERZOL Kft. büszke arra, hogy folyamatosan képes a fejlődésre. A csúcstechnológia 2018-ban is 
új robottechnológiákkal, automatizált eszközökkel, berendezésekkel bővült. A termelékenység növelé-
se érdekében robothajlító cellát és félautomata lézervágó-lyukasztó lemezmegmunkáló gépet, valamint 
automata szerszámcserélővel felszerelt élhajlító berendezést vásároltak és állítottak rendszerbe a tápi-
ószőlősi üzemükbe. Ezek a modern berendezések, bár az ipar 4.0 robotizált technológiái, de továbbra 
is szükségessé teszik kiszolgáló és kezelőszemélyzet alkalmazását, akik nélkül továbbra is elképzelhe-
tetlen a termelőmunka. 

A FERZOL Kft. 2018-ban tovább növelte gyártó és raktározási kapacitását, ami jelenleg 25 000 m2. 
Szépen növekedett a dolgozói létszám is. Ma már több, mint 470 főt foglalkoztatnak. Az eredményes 
működés nem képzelhető el elkötelezett és motivált munkavállalók nélkül. A FERZOL Kft. modern 
bérpolitikája elismeri és díjazza a minőségi munkavégzést, ösztönzi a szorgalmat és a kitartást. Bel-
ső képzésekkel biztosítanak lehetőséget a dolgozók magasabb, kvalifikáltabb pozícióba kerüléséhez, 
a tudás megszerzéséhez, ismeretek bővítéséhez. Folyamatosan fejlesztik a vezetői kompetenciákat, de 
képzést biztosítanak a fizikai dolgozóknak is. Több betanított munkás ma már élhajlítóként, vagy he-
gesztőként, magasabb pozícióban, nagyobb és versenyképesebb fizetésért dolgozhat a FERZOL Kft. 
csapatában. 

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. 

Igazolja a helyes stratégia választását és a sikeres működést, hogy a FERZOL Kft.-nél a vevői elége-
dettség töretlen, a megrendelések növekedése a dolgozói létszám növelését és új gépek vásárlását tette 
szükségessé. Ennek keretében Szolnokon megkezdte működését a tószegi úton létesült új telephely is, 
ahol tovább folytatódhat a családi vállalkozás sikertörténete. Így a FERZOL Kft. a bővülő termelési 
feladatainak teljesítése érdekében immáron két telephelyére is várja a leendő, új munkatársak jelent-
kezését. A FERZOL Kft. reális alternatíva azoknak, akik a Tápió-mentén a lakóhelyükhöz közel, sza-
bályozott, törvényes munkajogi státuszban, saját alkalmazásban, rendezett, tiszta körülmények között, 
korszerű gépekkel, európai színvonalú üzemcsarnokban kívánnak dolgozni.



A FERZOL Lemezmegmunkáló Kft. tulajdonosai és munkatársai  
ezúton kívánnak a helyi lakosságnak  

áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben 
gazdag, boldog új esztendőt!

A rajzot cégünk dolgozóinak gyermekei közül „FERZOL a jövő gyára” címmel kiírt pályázatra  
Pető Gábor (7 éves) készítette.


