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Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót  
a Tápiószőlősi Híradó újabb számában!

Ahogy eddig történt, most is szeretnék beszámolni a fa-
lut érintő közelmúlt eseményeiről, terveinkről. Községünk 
a Magyar Falu program keretében, a Pest megyei kom-
penzációs keretnek, valamint a Gazdaság Élénkítő Prog-
ramnak köszönhetően (50 kiemelt település) reményeink 
szerint tovább fog haladni a fejlődés útján. Ami rossz hír, 
hogy sajnos a beígért üvegház projekt sok munkánk elle-
nére végül nem a mi településünkön valósul meg. Tovább 
folytatódik a csatorna beruházás, várhatóan május 04-től 
ráköthetünk a hálózatra az ígéreteknek megfelelően. A 
hálózat építésének befejezését követően, a konszolidációs 
idő letelte után a főút régen várt helyreállítása követke-
zik. Befejezzük a Határ út építését is. Aki mostanában a 
temetőben járt, láthatta, hogy a temető bejárójának köve-
zése befejeződött. Reményeik szerint hamarosan elindul 
a járda-kerékpárút építése, és elkezdődik az ivóvízháló-
zat rekonstrukciója, az ivóvíz minőségjavító beruházása. 
A megnyert óvoda rekonstrukciós munkálatokat is ha-
marosan el kell kezdeni, és tavaszra tervezzük a bölcső-
de építésének kezdetét. Kialakítottuk a Tanyagondnoki 
szolgálatot. Új és jobb eszközökkel sikerült bővíteni az 
Önkormányzati gépparkunkat,(GEHL, TEREX). Folytat-
juk a fóliában a növénytermesztést a közmunka program 
keretében. Sertéstelepünk a sertéspestis járvány lezajlása 
után betelepítésre kerül, folytatódik a vágás, feldolgozás 
az üzemben. Vágóhidunk a tartalék keretnek köszönhe-

tően új hűtő és sokkoló 
hűtő helyiséggel egészült 
ki, valamint vákuum cso-
magolóval és egy új hűtő 
kiszállító kocsival bővült. 
Szeretnénk befejezni az év 
végéig a Sportcsarnokot, 
és további fejlesztéseket 
is megvalósítani. Nagyon 
sok feladat van: Konyha, 
Polgármesteri Hivatal, 
Faluháza, piac, szolgálati 
lakások, diós hasznosítá-
sa, további utak építése, 

javítása, stb. Terveink szerint az idei évben is szeretnénk 
kiadni a Tápiószőlősi Kalendáriumot. Az újságot, mint 
tetszenek látni, továbbra is háromhavonta szeretnénk 
megjelentetni. Minden kedves Olvasónak hasznos időtöl-
tést, tartalmas tavaszi munkákat kívánok, és mivel addig 
már nem jelenik meg újabb újság, így most kívánok Tápi-
ószőlős minden lakosának Áldott Húsvéti ünnepet!
Tisztelettel:

Dr. Szoboszlay Árpád 
polgármester

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ
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Esemény összefoglaló
Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-tes-

tülete 2020. január 15-én tartotta a 2020. év első rendes 
ülését.

Az első napirendi ponton belül a Központi Konyha ét-
kezési díjait vizsgálták, melyet az 1/2020. (I.15.) számú ön-
kormányzati rendeletben módosítottak az alábbiak szerint: 

Tápiószőlős Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének 

1/2020. (I.15.) sz. önk. rendelete
az étkezési térítési díjakról és az 

időskorú lakosság szociális ellátásáért fizetendő díjáról 
szóló 1/2007. (I.18.) sz. önk. rendeletének módosításáról

Tápiószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó-
ló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a követ-
kezőket rendeli el:

1. §
A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendel-

kezés lép:
Egyéb étkezési térítési díjak (ÁFÁ-val)
(2) Vendég étkezők térítési díja
 ebéd: 800 Ft/fő/nap
 ebéd helyben fogyasztással: 850- Ft/fő/nap

2. §
Záró rendelkezések
Jelen rendelet 2020. február 1-jén lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

A Képviselő-testület a korábbi évekhez hasonlóan idén 
is határozott arról, hogy a Magyar Mezőgazdasági Múze-
um és Könyvtár Blaskovich Múzeuma (2766 Tápiószele, 
Múzeum út 13.) és a Tápiószőlős-Újszilvás Református 
Általános Iskola (2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3.) kö-
zött kötött megállapodást jóváhagyja és az abban szereplő 
költség megfizetését vállalja. A megállapodás lehetővé te-
szi, hogy a tápiószőlősi általános iskola tanulói részt ve-
hessenek múzeumpedagógiai órákon, melyek biztosítják a 
tárgyakkal való tanulás lehetőségét a tápiószelei múzeum 
gazdag gyűjteményével. 

A Képviselő-testület megtárgyalta a Tápiószőlősi Pol-
gárőr Egyesületének kérelmét is, majd úgy határoztak, 
hogy az előző évekhez hasonlóan idén is támogatják az 
Egyesületet, méghozzá 500.000.- Forinttal, melyet két 
részletben kaphat meg, természetesen elszámolási kötele-
zettség mellett. 

A Polgárőr Egyesület egy másik kérelmet is nyújtott 
be, amiben kérte, hogy az Önkormányzat finanszírozza a 
község több pontján elhelyezett térfigyelő kamerákból álló 
kamerarendszer kiépítése során felmerülő költségeket. A 
Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Egyesület ezen ké-
relmét is elfogadja és vállalja a költségek finanszírozását.

A 2020. évi rendezvénynaptár is elfogadásra került a 
2020. február 12-én megtartott soron következő testületi 
ülésen 7 igen szavazattal. Az elfogadott rendezvénynaptár 
megtalálható a Tápiószőlősi Híradó jelen számában. 

A Képviselő-testület elfogadta szintén a 2020. február 
12-i nyilvános ülésen Tápiószőlős Község Önkormányza-
tának 2020. évi költségvetésének tervezetét is. 

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

Szőke Violetta 
jegyző

Búcsú Katikától…
Ismét elment egy ember, ismét szegényebbek let-

tünk egy a közösségért, az idősekért, a gyermekekért, a 
családjáért élő, közösséget építő társunkkal. Fájdalmas 
még ma is a gondolat, hogy nincs többé. Szinte hihe-
tetlen, pedig egy ideje tudtuk, küzd a gyilkos kórral. 
Bíztunk a csodában, a kitartásában. Sokáig úgy is tűnt, 
talán sikerül, sikerülhet, sikerülnie kell! Halála előtt egy 
pár nappal még egyeztettünk, verset mond Karácsony-
kor,- amit a Fénygyújtáskor szeretett volna-, megyek 
érte, fotelben, ülve, de elmondja! A vers elhangzott, áll-
va, könnyekkel küszködve, de már nem Tőle, de Neki! 
Karácsony előtt néhány nappal elment, örökre….

25 évig volt a település egyik képviselője, aki mindig 
a legfontosabbnak tartotta a másokkal, elesettekkel való 
törődést. Imádta a családját, a kisboltot, a falut. Állan-
dóan olvasott, mindig volt jó ötlete, hogy mit érdemes 

elolvasni. A gyerekek 
éltették, nagyon sokat 
foglalkozott velük. A 
Sőregi temető meg-
mentése, gondozása 
szívügye volt.

Tápiószőlős egy 
értékes, őszinte, pó-
tolhatatlan emberrel 
lett szegényebb…a 
család egy feleséggel, 
édesanyával és nagy-
mamával. Abban biz-
tos vagyok, hogy ott fenn az égben, imádott lányával 
már megtalálták egymást és egymás karjaiban, békésen 
megpihenve örök álmukat alusszák.

Isten veled Katika! Nyugodj békében!

Tápiószőlős Önkormányzata
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2021. évi TÁPIÓSZŐLŐSI 
KALENDÁRIUM

A közkedvelt Kalendárium immár 6. kiadására ké-
szülünk, és az előző évekhez hasonlóan közreműködőket, 
érdeklődőket keresünk. Mindenki hozzájárulására számí-
tunk, hogy közkinccsé tudjuk tenni az emberi emlékezet 
által megőrzött történéseket, örömteli eseményeket.

Kérjük a cikkíróktól, hogy írásaikat és a fényképeket a 
tapioszolosi.kalendarium2017@gmail.com 

címre, legkésőbb 2020. június 1-ig küldjék el.

Az Önkormányzat és a szerkesztők is kedvvel, lelke-
sedéssel vettek részt a visszaemlékezések gyűjtésében, a 
szellemi kincsek megőrzésében. Kedves Falubelijeink, le-
endő Cikkíróink, Olvasóink, legyenek társaink továbbra 
is ebben a munkában! A gondolatok írásba foglalásában 
számíthatnak segítségünkre, amely iránti igényüket a Pol-
gármesteri Hivatalban lehet bejelenteni.

Továbbra is az a tapasztalatunk, hogy a fényképek na-
gyon kedveltek. Általuk visszaidéződnek a múlt jelenései, 
feltűnnek a kedves arcok, a régi helyszínek. Kérjük, hogy a 
képen látható személyek nevét, és a helyszínt is tüntessék 
fel a fényképek hátoldalán! 

Szerkesszünk együtt!
Tápiószőlős, 2020. február 25. 

Dr. Szoboszlay Árpád polgármester

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy  
Tápiószőlős községben

2020. április 29-30-ig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!
A vizsgálat ideje: 

Április 29. szerda: 8.00-tól - 18.00-ig 
Április 30. csütörtök: 8.00-tól - 18.00-ig

A tüdőszűrés helye: 
Régi védőnői szolgálat 

(Tápiószőlős, Kossuth L. út 85.)
A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára  

AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy al-
kalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve 
munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 
1700.-Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. 
A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik. A 
14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beuta-
ló, és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény 
által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, 
akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat termé-
szetesen ingyenes. Kérjük a vizsgálatra hozza magával 
személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve az előző évi 
tüdőszűrő igazolást!

Polgármesteri Hivatal

A CSATORNÁZÁS KÖVETKEZŐ LÉPÉSEI
Tisztelt Lakosság!

2020.05.04-én elindul a tisztító telep próbaüzeme. Min-
den ingatlannál el kell készíteni a belső rákötő csővezeté-
ket. A rákötéseket a Tiszai Regionális Vízművek

( TRV Zrt.) dolgozói fogják átvenni. 
Az TRV Zrt. értesítéséig  

a kerítésen belülre kialakított hálózati csonkra  
rákötni TILOS!

A TRV Zrt., mint üzemeltető, egy igénybejelentő lap 
kitöltése után ütemezve fogja a rákötéseket ellenőrizni, 
illetve átvenni. 

Igénybejelentő lapot az Önkormányzat titkárságán le-
het kérni, vagy a www.tapioszolos.hu oldalról lehet letöl-
teni.

A lapot az Önkormányzat titkárságára kell leadni. Az 
Önkormányzat ellenőrzi, illetve igazolja, hogy az ingatlan 
csatlakozhat-e a csatornahálózatra? 

Az érdekeltségi hozzájárulást (31.500.- Ft-ot ) minden 
ingatlan vonatkozásában meg kell fizetni.

Az Önkormányzat az igénybejelentő lapokat eljuttatja a 
TRV Zrt. részére. 

A TRV Zrt. a kiépítés átvizsgálásáért és a rákötési en-
gedély kiadásáért az alábbi díjat kéri befizetni: lakosság 
részére 3.500 Ft/ ingatlan, közület részére: 6.350 Ft/ te-
lephely. 

A fenti díj befizetéséhez az Önkormányzat Titkárságán 
lehet csekket kérni.
Lépések a hálózatra csatlakozás érdekében:
1., Igénybejelentő lap kitöltése, leadása az Önkormány-

zatnál.
2., Érdekeltségi hozzájárulás meglétének ellenőrzése, ha 

nincs meg, befizetése.
3., Telken belüli csővezeték kiépítése. 
 (NEM CSATLAKOZIK AZ EMÉSZTŐRE ÉS A 

CSONKRA!)
4., TRV Zrt. csekk befizetése. ( 3.500 Ft/ ingatlan, vagy 

6.350 Ft/ telephely)
5., Értesítést követően a rákötések elvégzése. 
 (RÁKÖTÉSEKNÉL AZ ÁRKOT NYITVA KELL 

HAGYNI!)
6., TRV Zrt. a rákötést ellenőrzi, átveszi.

Fontos tudni, hogy a próbaüzem alatt nem kell csator-
nadíjat fizetni.

A próbaüzem 2020. december 05-ig tart. 
Ez után fogja a TRV Zrt. az új szolgáltatási szerződése-

ket megkötni, illetve közli a csatornadíjakat. 
Kérdés esetén kérem, hogy keressék a TRV Zrt. ügyfél-

szolgálatát.
Tel.: 06 29 440 154

Nyíri Mihály
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RENDEZVÉNYNAPTÁR 2020. 
IDŐPONT RENDEZVÉNY HELYSZÍN SZERVEZŐ
Március 
13. Március 15-ei ünnepség 16.00 Faluház Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda
14. Sportbál Központi Konyha Étkezdéje Tápiószőlősi Községi Sportegyesület
21. Ruhagyűjtés 9.00 Faluház Nyitott Tenyér Egyesület
22. Ruhaosztás 9.00 Faluház Nyitott Tenyér Egyesület
Április 
05. Tojásfa állítás 14.00 Polgármesteri Hivatal előtti tér Önkormányzat 
25. Polgárőrbál Központi Konyha Étkezdéje Polgárőrség
Május
09. Virágosítás, faültetés 9.00 Tápiószőlős közterületei Önkormányzat
30. Gyermeknap Faluház Önkormányzat
Június
04. Trianon megemlékezés 14.00 Trianon emlékmű Önkormányzat
06. Óvodai ballagás 9.00 Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda
13. Iskolai ballagás 9.00 Általános Iskola Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda
22-26. Focitábor I. Sportpálya Tápiószőlősi Községi Sportegyesület
27. Tápiómenti Nyugdíjas klubok találkozója Faluház Barátság Nyugdíjas Klub
29- július 4.  Református nyári tábor Faluház Tápiószele-Tápiószőlős-Újszilvás-Farmos Ref. Egyházközség
Július
20-25. Polgárőr tábor Vadászház Polgárőrség
27-31. Focitábor II. Sportpálya Tápiószőlősi Községi Sportegyesület
Augusztus
03-07. Nyári tábor Faluház Nyitott Tenyér Egyesület
19. Községi ünnepség 17.00 Szent István szobor Önkormányzat
28-29. Amatőr Fogathajtó Verseny Sportpálya Lovas klub
Szeptember
20. II. Homokfutás 9.00  Sportpálya  VIKING SE.
25-26. Falunapok Sportpálya Önkormányzat
Október
17. SZMK bál Központi Konyha étkezdéje SZMK
22. Községi megemlékezés, fáklyás felvonulás 18.00 Faluház Önkormányzat, Ált. Iskola
November
07. Ruhagyűjtés Faluház Nyitott Tenyér Egyesület
08. Ruhaosztás Faluház Nyitott Tenyér Egyesület
11. Ludas-lámpás felvonulás 17.00 Óvoda Óvoda
28. Karácsonyi fények ünnepélyes bekapcsolása 17.00 Polgármesteri Hivatal előtti tér Önkormányzat
December
05.  2021-es Kalendárium bemutatása 14.00  Faluház Önkormányzat
11. Közmeghallgatás 17.00 Faluház Önkormányzat
12. Táncgála 18.00 Faluház Önkormányzat
13. Adventi Hangverseny 17.00 Római Katolikus Templom Önkormányzat
18. Községi Karácsonyi Ünnepség 14.00 Faluház Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda
31. Szilveszteri Bál Központi Konyha  Konyha dolgozói

A változtatás jogát fenntartjuk!
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ÖNKORMÁNYZATUNKTÓL
Tisztelt Lakosság!

A HALESZ Kft. vállal  árokásást, tereprendezést, tuskó 
kiszedést. A megfelelő eszközzel mindez könnyebb. Föld-
munkagépeink: GEHL R190, TEREX 860 SX.

Munkadíj: 50.000 Ft/nap, vagy 8.500 Ft/óra.
További információ: 06-20-801-7222
Településünkön nagyon sok felelőtlen ebtulajdonos 

van. Önkormányzatunk egy újabb lépést tett a kutyák 
mielőbbi beazonosításához, tulajdonoshoz való visszajut-
tatásához. Megvásároltunk egy chip szkennert, amivel a 
kóbor kutyák, valamint a tulajdonosuk beazonosíthatóak, 
amennyiben chipelve vannak az ebek. Az eszköz kezelését 
a mezőőri szolgálatra fogjuk bízni, amint sikerült ismét a 
szolgálatot felállítani.

Tisztelt Lakosok! Arra szeretnénk kérni Önöket, hogy 
a közvilágítás meghibásodásait amennyiben lehetséges, 
a villanyoszlopon található számmal, illetve pontos cím-
mel jelentsék le. Ahhoz, hogy a karbantartást végző a hi-
bát pontosan, és gyorsan el tudja hárítani, nagyon fontos, 
hogy mi is pontosan adjuk meg a meghibásodás helyét.

Örömmel adunk tájékoztatást arról is, hogy a sok köz-
világítási probléma megoldásán is dolgozik Önkormány-
zatunk. Az Árpád úton lévő régi lámpatestek korszerű, 
ledes lámpákra lettek lecserélve. Aki figyelmesen közleke-
dik, biztosan észre is vette már ezt a változást. Tesztüzem-

re kaptuk ezt a néhány darabot, kérjük, segítsenek abban, 
hogy megtekintik és véleményt mondanak róluk. Nekünk 
fontos az Önök véleménye, mert közösen könnyebben, 
sokak megelégedésére szeretnénk a közvilágítási rendsze-
rünkön változtatni. Megtisztelő véleményüket várjuk szó-
ban, írásban, telefonon!

Itt az újságban olvashatnak a csatorna beruházás jelen-
legi állásáról és várható fejleményeiről is. A VKT. átadta 
a listát az Önkormányzat számára az érdekeltségi hozzá-
járulások megfizetéséről. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy 
az igazolást csak annak az ingatlantulajdonosnak adja ki 
az Önkormányzat, aki a fizetési kötelezettségének mara-
déktalanul eleget tett. Amennyiben a befizetésnek nem 
tesznek eleget, úgy a későbbiek során rákötni sem lehet a 
hálózatra. Akinek rákötési lehetősége van, és annak nem 
tesz eleget, -vagy esetleg más módon, igazoltan kezeli a 
szennyvizét,- annak a tulajdonosnak a későbbiek során 
talajterhelési díjat kell fizetni minden egyes elhasznált m3 
víz után, ami a jelenlegi mutatók alapján 1800 ft/m3.Kér-
jük, mielőbb teljesítsék az érintettek a fizetési kötelezett-
ségüket!

Sajnos negatív tapasztalatunk is van már olyan renitens 
személyről, aki a még a be sem fejezett csatornahálózatba 
beengedte a szennyvizet. A hálózatba TILOS bármi bele-
engedése! A következő alkalommal a minimum 150.000 
Ft-os tisztítási és fertőtlenítési díjat, valamint az 50.000 Ft-
os bírságot ki fogjuk szabni az elkövetőre!

Köszönjük az együttműködést!

KEDVES VÉRADÓK!
Ezúton szeretném megköszönni azoknak a 

 VÉRADÓKNAK a segítségét, akik 2020. március 
4-én részt vettek a tápiószőlősi véradáson! Nagyon 
sokan megjelentek! Örömmel leírhatom. hogy a lét-
szám 36 fő volt. Azt hiszem településünkön ez egy 
nagyon szép részvételi szám!

Az idei évben még két alkalommal, június 24-
én és december 9-én lesz véradás. Sok szeretettel 
várunk mindenkit a következőkben is!

„Segíts, hogy segíthessünk!
Köszönettel: Lesták Pálné véradószervező

FELHÍVÁS
A felelős állattartás jegyében kérjük  

azon állattartókat,  
akik nem a szervezett kutyaoltás keretén belül 

oltatják a kutyákat, hogy az oltást igazoló 
kiskönyvet mutassák be a Hivatal Adócsoportjába,  
mivel az oltás kötelező, és azt a kutyanyilvántartásba 

be kell vezetni.
Köszönjük! 



Minden évben jó hírekről tudunk beszámol-
ni a tápiószőlősi FERZOL Lemezmegmun-
káló Kft-vel kapcsolatban, de az idei év két 
– nem mindennapi - jelentős változást is 
hoz a vállalat életében. Hosszú előkészítő 
munkát követően Nagykanizsán megvásá-
roltak egy szintén lemezmegmunkálással 
foglalkozó telephelyet, illetve Szolnokon is 
megkezdődött egy új csarnok megépítése.
A közel harminc éves múltra visszatekin-
tő FERZOL Kft. minden évben szép növe-
kedést tud felmutatni. A tápiószőlősi és a 
szolnoki telephelyek ma már 27  000 m2 
gyártó és raktározási kapacitással rendel-
keznek és közel 550 főt foglalkoztatnak. Az 
alkalmazott finomlemez-megmunkálás, a 
darabolás, a lézervágás, stancolás, élhaj-
lítás, sajtolás, a lakatos munkák, a felület-
kezelés, a porfestés és a szerelés keresett 
technológiái a fémiparnak. Árbevételük, ez-
zel együtt a megrendelési állományuk évről 
évre szépen növekszik, bevételük 2019-ben 
már megközelítette a 10 Milliárd forintot. 
2019-ben egy új – nagyon fontos - part-
nerrel pár hónap alatt egy nagyon komoly 
együttműködést sikerült kialakítaniuk, amelynek eredményeként ebben az évben – az elő-
rejelzések szerint - közel 21 000 db automata csomagátvevő szekrényt fognak gyártani. A 
FERZOL Kft. 2020-ban új lehetőségeket talált és magasabb sebességre kapcsolt. Ismét új 
csarnoképítés indul és egy új telephellyel is gyarapodtak. 
Hosszú előkészítő munkát követően a FERZOL Kft. 2020-ban egy új családtaggal bővült. Lét-
rehozták a FERZOL METÁL Kft.-t a FERZOL család tagjaként és 2020.02.21-től megvásárolták 
a RUGET METALS Zrt. nagykanizsai telephelyét, amely jelenleg több mint 5 000 m2 beépített 
területtel és 100 fő munkavállalóval rendelkezik. Hasonlóan a FERZOL Kft-hez, egy jól felsze-
relt üzemcsarnokban a síklemez megmunkálás különböző részfeladatait képesek elvégezni. 
(CNC vágás, hajlítás, lyukasztás, préselés, csiszolás, hegesztés, összeszerelés.) A számos 
iparág részére, multinacionális cégek számára legyártott több ezer féle termék mutatja a 
cégben rejlő lehetőségeket és a szakmai komplexitást.
A tranzakciót követően FERZOL METÁL Kft. folytatja az eddigiekben ismert síklemez meg-
munkálási tevékenységet Nagykanizsán. A vásárlással átvette a RUGET METALS Zrt. volt 
ügyfeleit, telephelyének technikai eszközeit. A FERZOL Kft. 30 éves tapasztalataira alapozva, 
bíznak abban, hogy a volt francia tulajdonban lévő nagykanizsai telephelyet, modern tech-
nikával ellátva, a FERZOL Kft. szakértelmével és vevőközpontú magatartásával hamarosan 
fejlődési pályára tudják állítani. 

INTENZÍV FEJLŐDÉSI PÁLYÁN A FERZOL LEMEZMEGMUNKÁLÓ Kft.



A Nagykanizsai megvásárolt telephely

Bővül a szolnoki telephely is. A régészeti feltárásokat követően januárban itt is elindult egy 
2,3 milliárd forintos beruházás, egy csarnok és abba eszközök beszerzésére. Az új üzem – a 
mellett, hogy újabb munkahelyeket fog teremteni - az ipar legmodernebb követelményeinek 
eleget téve a fémmegmunkálás csúcstechnológiáját alkalmazva, egyedi megoldásokkal fog 
termelni.

Az épülő Szolnoki új telephely 

A FERZOL Kft. stratégiája hosszú évek óta az előre tekintés és a jövőbe történő befektetés. 
A vevők maradéktalan, precíz kiszolgálása, az emberközpontú humánerőforrás gazdálkodás 
mellett a folyamatos fejlesztések, a modern csúcstechnológia alkalmazása viszi előre a folya-
matokat és garantálja a vállalat versenyképességét. Ezzel a két jelentős beruházással a tápió-
szőlősi FERZOL Kft. európai szinten is meghatározó szereplőjévé vált a síklemez megmunká-
lásnak. Mindebből a sikerből – a mellett, hogy több száz helyi család megélhetését biztosítják 
– az önkormányzati adóbefizetést követően, Tápiószőlős lakossága is részesül. 

További sok sikert FERZOL!

INTENZÍV FEJLŐDÉSI PÁLYÁN A FERZOL LEMEZMEGMUNKÁLÓ Kft.
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A Tápiószőlősi Települési Értéktár Bizottsága tudatja az újság olvasóival, hogy 
feladatának eleget téve gyűjti a helyi hagyományokat, művészeti értékeket, bemu-
tatunk új kezdeményezéseket, mindezzel igyekszünk a lokálpatriotizmus érzését 
növelni, valamint speciális közösség és jeles személyiségek közbecsülését erősíteni.

Szeretnénk emlékeztetni az értéktár családjának tagjaira:
2017.
1. Tápiószőlős zászlaja
2. Tápiószőlős Szent Orbán Templom
3. Tápiószőlős Református Templom
4. Szent István szobor
5. Árpád-kori templomok 

Tápiószőlős területén
6. „Hollandi-ház” Bagolyvár birtok
7. Némedi András költői munkássága
8. Tátrai Tibor Ádám Tápiószőlős 

időjárásának megfigyelése, 
természeti jelenségekről készült fotói

9. Lesták Pálné „sustyából készült 
tárgyai”

10. „Önállósági beadvány” Eredeti 
példánya

2019.
11. „A tápiószőlősi temető sírjainak 

első öt védett sora”
12. Rátkai Mihály kovácsoltvas 

munkái 
13. A Szőlősi Kalendárium
2019.
Örömmel tudatjuk, hogy a „Hollandi-
ház Bagolyvár birtok” a 25/2019. 
sz. határozat alapján a Pest Megyei 
Értéktér tagja lett.

Kérjük, segítsék az értékfeltáró munkát! Várjuk javaslataikat!
Ábrahám Tünde Elnök

Bábjáték az óvodában
A bábjáték a művészet ősi ága, mely bármilyen életkorú 

néző számára színvonalas és maradandó élményt képes nyúj-
tani.

Az óvodás korú gyermek bábélménye azonban gyökere-
sen különbözik minden más korosztálytól. A 3-6 esztendős 
gyermekek számára a bábu élőlény, s a jelenet, melyet a bá-
bok játszanak el, maga a valóság. 

Az óvónő, ha nyitott, játékos kedvű, ha beleéli magát a 
játék adta helyzetekbe, akkor lesznek képesek a gyermekek 
a mély és intenzív átélésre, befogadásra. Cselekvés közben 
számtalan képesség fejlesztésére adódik lehetőség, kulcsszó 
a kreativitás. A mese elvarázsolja a gyermekeket, akik azono-
sulnak a szereplőkkel. 

A bábjáték sokoldalú, komplex hatása miatt nagyon alkal-
mas módszer a gyermeki személyiség fejlesztésére. Segít a kap-
csolatok kialakításában például, amikor a kisgyermek előbb 
képes kapcsolatot teremteni a bábuval, mint az ismeretlen fel-

nőttel. Fejleszti a 
beszédkészséget, 
hiszen a gyermek 
az érzelmileg me-
leg, beszédes kör-
nyezetben szinte 
észrevétlenül ta-
nul meg beszélni. 
A bábjáték színes 
világa örömérze-
tet, vidámságot 
kelt a gyermeki 
lélekben, s ez a 
beszédét is színe-
sebbé teszi. 

Fejleszti a ritmusérzéket, mivel az énekes, mondókás bá-
bozás során az egyenletes lüktetésre sétáló, táncoló maci ma-
gával ragadja a kisgyermeket, ő maga is tapsolni, ringatózni 
kezd. A mozgás és a szó egybekapcsolásával alakul ki a játék, 
mely fejleszti a gyermek szem-kéz koordinációját, beszéd-
készségét is. 

Az óvodás korú gyermek bábélményének lényege az, hogy 
néhány varázslatos percre, a játék idejére a sejtelem úrrá lesz 
a nyilvánvaló tapasztalat felett. Talán erre gondolt Saint- 
Exupery rókája, amikor elárulta titkát a kis hercegnek:

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a 
szemnek láthatatlan.”

A 3-4 éves gyermekek a népi mondókák, a rövid, lükte-
tő ritmusú versek mellett elsősorban az olyan történeteket 
szeretik, melyek saját családi és óvodai életük mindennapos 
eseményeivel foglalkozik. Természetesen a jelenet hősei le-
hetnek állatfigurák is, de a történetnek a családban vagy az 
óvodában kell játszódnia, és az események a szokások, visel-
kedési szabályok elsajátításától az óvodai beilleszkedés élmé-
nyéig terjedhet.

A gyermekeknek szüksége van arra, hogy a történet hősei-
nek élete hasonlítson az ő életéhez, hogy felfedezhesse a kap-
csolatot a saját és a szereplő életében. Például Manócskáéknál 
is minden este fürdeni kell, hogy Tádé is pontosan úgy nya-
fog, mint az ő kistestvére szokott stb. 

A középső és nagycsoportosok lassanként átlépnek a „va-
lódi” tündérmesék korába. A számukra készült bábjátékok 
hosszabbak, bonyolultabb szövegűek és csillogóbbak. Meg-
jelennek bennük a hagyományos mesei elemek is, mint a go-
nosz boszorkány, a jóságos tündér, a hétmérföldes csizma, a 
láthatatlanná tévő köpeny.

A gyermek tökéletesen azonosul a történettel, amit lát. 
Mélyen hiszi, hogy a játék idején a bábuk élnek, és az ese-
mény valóban megtörténik vele. Mindezt megkönnyíti a 

„Minden érték, amit egy település annak tart!”
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gyermekek számára, hogy a magyar népmesék, az ezekből 
kialakult műmesék az óvodás korúak világáról és önmaguk-
ról szőtt gondolataikat ábrázolják.

Az óvodás korú gyermek gondolkodása mágikus erejű. 
Ez azt jelenti, hogy a gyermek mindenhatónak véli a szót, 
gondolatot. Számukra a „jó” és a „rossz” túlságosan elvont 
fogalom, melyet képileg jól rögzít a „szép” és „csúnya” kife-
jezésekkel. A mese is ugyanezt teszi, hiszen a gonosz mindig 
csúf, a jó pedig gyönyörű.

Óvodánkban az idei nevelési évben több alkalommal is 
megörvendeztettük gyermekeinket bábjátékkal. Ősszel Szent 
Márton legendáját adtuk elő bábozással a kicsiknek, illetve 
felnőtt vendégeinknek. A nagy érdeklődésre való tekintettel 
ráadás játékot is kaptak az ovisok. 

Karácsonyi ünnepélyünkön pedig egy kiskutyás mesét 
adtunk elő gyermekeinknek, mely nagy örömöt és élményt 
jelentett mindenki számára. 

Óvodánk mindennapi életében is megjelenik a báb, mint 
kapcsolatteremtő játék, mint mesefigura egyaránt. A kis-
csoportosok fogadásakor, beszoktatásakor gyakran elővesz-
szük ezeket az eszközöket és játékosan, pl. az állatok hangján 
igyekszünk megnyugtatni a kis csemetéket. A játékos moz-
gás, az elváltoztatott helyszín, érdeklődést vált ki belőlük, 
könnyebben elterelődik figyelmük az óvodába lépés „viszon-
tagságairól” a szülőtől való elszakadás rossz élményétől. A 
szokások kialakításában is nagy segítségünkre vannak, hiszen 
a kézmosás, az öltözködés, az étkezés kialakításában is fon-
tos szerepet játszanak a nevükkel megszemélyesített bábok 
pl. Pistike is a jeléhez teszi a pulóverét. Te is tedd a jeledhez. 
A nagyobbak már önmaguktól is előveszik a polcról őket, és 
rövid, kis meséket adnak elő egymásnak. Erre folyamatosan 
ösztönözzük, biztatjuk őket, hiszen így fejlődik sokoldalúan 
személyiségük, önbizalmuk, énképük. 

Pap Tünde
óvodapedagógus

A Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület az idei évben 
ünnepli 20 éves fennállását. 

A jubileum alkalmából az  

EGYESÜLET BÁLT rendez, 
április 25-én,  

a Központi Konyha Étkezőjében. 
További részletes információk később lesznek  

a plakátokon.

Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület
Egyesületünk jogosult a személyi jövedelemadó 1%-
os felajánlására. Az Egyesület a munkáját önkéntes 

alapon végzi, működését legnagyobb részben 
támogatások fedezik.

Kérjük, ha módjában áll, támogassa Egyesületünket 
ADÓJA 1%-val.

Adószámunk: 18699519-1-13
Köszönjük a támogatását!

Sajtóközlemény
A Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület, a Nemzeti 

Együttműködési Alap Mobilitás és alkalmazkodás kol-
légiuma által 2019. január 16-án megjelentetett NEA-
MA-19-Ö  kódszámú,  „Civil szervezetek működé-
sének biztosítására vagy szakmai programjának 
megvalósítására és működésének biztosítására for-
dítható  összevont támogatás 2019.”című pályázati 
kiírásra benyújtott,  NEA-MA-19-Ö-M-0718  pályázati 
azonosítószámon nyilvántartásba vett,  Tápiószőlő-
si Polgárőrség 2019. évi működésének támogatá-
sa  című pályázata alapján 1 500 000  Ft összegű visz-
sza nem térítendő   támogatásban részesült. A 
pályázaton elnyert összeg segítségével térfigyelő ka-
merarendszer lett kiépítve. Első körben 4 kamera lett 
felszerelve, de a rendszer további bővítésre alkalmas. 
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Tápiószőlősi Községi Sportegyesület – 1%
Kérjük támogassa Egyesületünket adójának 1%-ával.

Adószámunk: 19831837-1-13
Köszönjük a támogatást!

Dátum Nap Felnőtt U16 U14 U13 Ull U9 U7 U17 futsal
február 23. vasárnap Galga-TKSE 14:00

február 29. szombat ASE-TKSE 9:30

március 1. vasárnap TKSE-Dány 14:00 Törtel-TKSE 14:00

március 7. szombat TKSE-Nkőrös 10:00

március 8. vasárnap Inárcs-TKSE 14:30 TKSE-Abony 10:00

március 9. hétfő SPORTORVOSI VIZSGÁLAT 16:00 (sportpálya, sportolói kérdőív, TAJ kártya, 3000 Ft (egyesület 50%-át megtéríti)

március 14. szombat TKSE-Újszilvás 13:00

március 16. hétfő 19:30 Kincsem-TKSE

március 20. péntek 19:00 Csakacsel-TKSE

március 21. szombat Airsa-TKSE 15:00 Szmkáta-TKSE 10:00

március 22. vasárnap 9:00 Cegléd

március 24. kedd 18:00 TKSE-SzentPál

március 28. szombat Nkőrös-TKSE 15:30 TKSE-Tgyörgye 10:00 9:00 Nagykáta

március 29. vasárnap ASE-TKSE 10:00

március 31. kedd 18:00 TKSE-LaEscuela

április 4. szombat ÚjszUvás-TKSE 10:00

április 5. vasárnap TKSE-Pilis 16:00 9:00 Cegléd

április 12. vasárnap Dános-TKSE 16:00 Tszecső-TKSE 10:00

április 14. kedd 18:00 TKSE-Airnergy

április 18. szombat Vecsés-TKSE 10:00

április 19. vasárnap TKSE-Újlengyel 16:00 TKSE-Nkáta II. 10:00 9:00 Cegléd

április 21. kedd Inárcs-TKSE

április 25. szombat 14:00 Cegléd

április 26. vasárnap Nyáregy-TKSE 16:30

április 28. kedd 18:00 TKSE-Gödöllő

május 2. szombat Airsa-TKSE 13:00

május 3. vasárnap TKSE-Abony 16:30 Újszilvás-TKSE 10:00 9:00 Nagykáta

május 9. szombat TKSE-Karajenő 10:00

május 10. vasárnap Tgyörgye-TKSE 16:30 10:00 Tápiógyörgye

május 16. szombat Törtel-TKSE 10:00

május 17. vasárnap TKSE-Sülysáp 17:00 TKSE-Nkőrős 10:00 9:00 Cegléd

május 23. szombat TKSE-Tszele 10:00

május 24. vasárnap Úri-TKSE 17:00 14:00 Cegléd

május 31. vasárnap TKSE-GEAC 17:00

SPORT HÍREK – 2020. tavaszi menetrend
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Anyakönyvi hírek

• Zsemlye Zoé Melinda  2019.12.31.

• Zsemlye Noel Dávid 2019.12.31.

• Majla Krisztián Szabolcs  2020.01.10.

• Horváth-Komáromi Lilla  2020.01.13.

• Tóth Máté  2020.02.05.

• Pap Zalán Márk  2020.02.19.

• Dudás Tímea 2020.02.19.

• Katona Zoé Kira  2020.02.28.

• Bublik Szófia Tifani 2020.03.02.

GRATULÁLUNK,  
JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

ÚJSZÜLÖTT
ELHUNYTAK

• Gál István  1940-2019
• Lódi Ferenc  1942-2019
• Pintér Jánosné (Domonics Rozália)  1936-2019
• Kiss Béla Jánosné (Péter Katalin) 1954-2019
• Alföldi István  1941-2020
• Oravecz István Mihályné (Tugyi Mária Terézia)  1945-2019
• Oláh Sándorné (Dur Eszter) 1928-2019
• Kanalas József Attila  1977-2020
• Dósa Rafael  1937-2020
• Berényi Jánosné (Nagy Julianna)  1929-2020
• Gál Jánosné (Fehér Mária) 1935-2019
• Holik Lajosné (Elek Eszter Mária)  1939-2019
• Nagy Istvánné (Darázs Ilona)  1934-2020

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

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

TANKÓ-WALTER 
ÉS TÁRSA 

KEGYELETI KFT.

Teljes körű temetkezési 
szolgáltatás 

Helyi képviselőnk:

KÉZÉRNÉ BORSIK ERIKA

06-20/973-37-89 
2769 Tápiószőlős, Kossuth L. u. 54.

ÜGYELET ÉJJEL-NAPPAL

Kérjük, adója 1%-át  
ajánlja fel a  

Tápiószőlősért Alapítványnak!

Adószámunk:  

18700884-1-13
Köszönjük!

Kérjük, adója 1%-ával  
támogassa a Tápiószőlősi 

Kisgyermekekért Alapítványt!

ADÓSZÁMUNK:  

18710450-1-13
Köszönjük!




