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Tápiószőlős minden kedves Lakójának  
az Önkormányzat, a Képviselő Testület és a 

Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója nevében 

jó egészséget, áldott, békés  
Húsvéti Ünnepeket kívánok!

Dr. Szoboszlay Árpád
polgármester
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Szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves Olvasóinkat!
Engedjék meg, hogy először szeretettel köszöntsem a 

hölgyeket, lányokat, asszonyokat a Nemzetközi Nőnap 
alkalmából!

Sajnos a korona vírus még mindig itt van köztünk, 
de zajlanak a védőoltások, és remélhetőleg kora nyárra 
már a nyáj immunitás eléri azt a szintet, hogy megnyug-
szik a járvány és nem generál újabb hullámokat. Járvány 
ide, korona vírus oda, az élet zajlik és a feladatainkat 
végezni kell tovább.

A községben járva láthatják, hogy a Sportcsarnok 
szendvicspanel borítást, nyílászárókat kapott. A csar-
nok fedése és aljzat betonozása után tovább folytatódik 
a beruházás.

A fóliánál, a megnyert BM által támogatott pályázat 
okán elindult a közbeszerzés, mely várhatóan a hónap 
végével befejeződik és megkezdődik a 2500m2 új fólia 
komplexum építése, mely technikailag megfelel a XXI. 
század kívánalmainak. Épül egy 300 m2-es szendvicspa-
nel épület, mely a feldolgozást segíti nagymértékben. 
Beszerzésre kerül egy kistraktor talajmaróval, homlok-
rakodóval, raklapvillával a megtermelt áru mozgatásá-
ra, a talaj művelésére, beszerzésre kerül egy áruszállí-
tó jármű is. Engedélyeztetések folyamatban vannak és 
megkezdődik a gázmentesítő építése a termálkútra. 

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ



2021. március TÁPIÓSZŐLŐSI HÍRADÓ 3

A fogorvosi, védőnői szolgálatnál a tetőcsere után 
befejeződik az épület szigetelése, szaletli kerül kialakí-
tásra a gyermekeknek.

Az Idősek Gondozási Központjánál a harmadik, leg-
idősebb szárnyon is ki lett cserélve a palatető cserépre a 
tetőszerkezet kijavításával együtt.

Hamarosan járdaépítés kezdődik az Árpád út, Deák 
Ferenc utca és Arany János utca egy-egy részénél. A já-
rólapok már a Deák Ferenc utcában le vannak depózva.

Március második felében kezdődik az Általános Is-
kolától a falu végéig a kétoldali kerékpár sáv kialakítá-
sa. Remélhetőleg az ivóvíz rekonstrukció is elkezdődik, 
mert a Petrik saroktól a Zöldfáig tartó szakaszon a járda 
kerékpárút építése csak ezt követően indulhat. Az ivó-
víz rekonstrukció a 311 számú úttól befelé 1,2km sza-
kaszt érinti, ahol is az ivóvíz gerincvezeték cseréje fog 
megtörténni.

Hamarosan megkezdődik az Iskola utcában politech-
nikai épület helyén egy szolgálati lakás kialakítása.

A jövő héten megérkezik az új tanyagondnoki busz, 
mely a régi Ford helyére fog állni.

A Határ út és Boróka út emulziós borítása befejező-
dik, ahogy az időjárás engedi, és nem lesznek éjszakai 
fagyok, ill. tartósan 15 C fok felett lesz a hőmérséklet.

Aláírásra került az Önkormányzat és a Tiszai Regi-
onális Vízművekkel (TRV Zrt.) a szennyvízhálózat és a 
szenyvíztisztító telep működtetési szerződés. A csator-
nahálózat és a tisztító telep működik. Kérem, hogy ha 
hibát, problémát észlelnek a működéssel kapcsolatban 
a TRV-t értesítsék.

A közvilágítást illetően kérem, hogy amennyiben 
egy-egy helyen nem működik a világítás akkor a tit-
kárságon jelentsék be a Polgármesteri Hivatalban. 
Amennyiben szakaszhiba van, tehát több égő nem ég 
egy adott utcában, vagy szakaszon, akkor az ÉMÁSZ, 
DÉMÁSZ az illetékes.

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek a DTKH tájékoz-
tatása szerint meg fognak szűnni és a lakosság szelektív 
(sárga) kukákat fog kapni. Az üveggyűjtő hely pedig a 
Polgármesteri Hivatalnál levő szelektív sziget helyén 
lesz. Nagy örömünkre szolgál, hogy új környezetvédel-
mi szolgáltatás is megvalósul településünkön. A hasz-
nált sütőolaj és zsiradékgyűjtő pont lesz kialakítva az 
Iskolánál lévő, valamint a Tejcsarnoknál lévő szelektív 
sziget helyén. Hamarosan tájékoztatjuk Önöket a to-
vábbi tudnivalókról.

További pályázatokra nyújtunk be igényt és próbál-
juk településünk fejlődését tovább vinni ebben a nehéz 
helyzetben, amit a korona vírus járvány teremt. Tovább 
javítjuk útjaink állapotát, amennyire a graederezés segí-
teni tud ebben.

A sertéstelep, vágóhíd, húsfeldolgozó üzem, valamint 
a régi fólia működik. Továbbra is részt veszünk a köz-
foglalkoztatási programokban amennyire lehetőségünk 
engedi. Ami a rendezvényeket illeti, jelenleg biztosat 
nem tudunk mondani, de ha lehetőség lesz rá, hogy 
bármit megtartsunk, akkor jelezni fogjuk a Lakosság-
nak. 

Mint háziorvos, mint polgármester köszönöm a 
Lakosság fegyelmezett magatartását a járvány alatt és 
kérem Önöket, hogy tartsuk be a szabályokat, hogy 
minél kisebb veszteséggel tudjunk harcolni ebben a ne-
héz helyzetben! Egyre több vakcina érkezik az ország-
ba, egyre többeket tudunk beoltani és remélem sikerül 
megtörni ezt a veszedelmet mind a szabályok betartá-
sával, mind a vakcinációval. Erőt, jó egészséget kívánok 
mindenkinek! 
Tisztelettel:

Dr. Szoboszlay Árpád  
polgármester
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Rendezvénynaptár tervezet 2021
A Covid helyzet miatt csak tervezet, a megvalósulásról a szokásos módon fogjuk tájékoztatni Önöket, 

amennyiben lehetőség lesz rá.

Március:
• 27. Tojásfa díszítés

Június:
• Óvodai ballagás
• 4. Nemzeti Összetartozás napi megemlékezés 

(koszorúzás) 
• Iskolai ballagás

Augusztus:
• 02-07. Kézműves tábor –Nyitott Tenyér Egyesület 

(Faluház és annak udvara)
• 20. Államalapító Szent István és az új kenyér 

ünnepe (Szent István szobor)
• 27. Fogathajtó verseny-éjszakai hajtás a TBLSE 

szervezésében (Sportpálya)
• 28. Fogathajtó verseny a TBLSE szervezésében 

(Sportpálya)

Szeptember:
• 19. III. Futóhomok futás - Viking SE

Október:
• 1-2. X. Tápiószőlősi Falunapok (Sportpálya)
• 22. Október 23-ai megemlékezés és fáklyás 

felvonulás (Faluház és ÖNO)
• 30. Ruhagyűjtés - Nyitott Tenyér Egyesület
• 31. Ruhaosztás – Nyitott Tenyér Egyesület

November:
• 28. Karácsonyi fények ünnepélyes bekapcsolása a 

községi fenyőfán (Hivatallal szemközti tér)

December:
• 12. Adventi Hangverseny  

(Római Katolikus templom)
• 18. Községi Karácsonyi Ünnepség (Faluház)

A változtatás jogát fenntartjuk!

FÁJÓ SZÍVVEL BÚCSÚZUNK
Mindig szomorú, ha valaki elhagy bennünket örökre. Főként, ha még 

fiatal volt, szeretett, szerették, dolga lett volna még sok, család, unokák vár-
ták haza naponta. Ma boldog nyugdíjas lenne, ha még közöttünk lenne. 
Sajnos mindez már csak feltételezés, hiszen az élet könyörtelenül közbe-
szólt.

Nagyon fáj, hiszen egy kollégát, egy igazán jólelkű, mindig segítőkész 
embert veszítettünk el, aki több évtizede volt Önkormányzatunk dolgo-
zója. Ha kellett hétvégén jött, mert valamit meg kellett javítani, éjszaka ült 
az ő szeretett IFA teherautójára, mert havat kellett húzni. Jött a szippantós 
IFÁ-val, ha leszakadt az ég, szippantotta a vizet a falu mélyebb pontjairól. 
Mindig mosolygott, elkeseredettnek talán soha nem láttuk.

Imádott harmonikájával sokunknak szerzett örömöt egy-egy kedves 
dalt elhúzva.

Várta a februárt, mert nyugdíjba ment volna. Számolta a napokat, mert 
unokáival, gyermekeivel, feleségével még nagyon sok tervük volt. Aztán 
kaptuk a hírt, baj van, baleset érte.

Bíztunk, reménykedtünk….
Sajnos a szervezete majdnem egy hónap küzdés után feladta……
Hihetetlen, hogy nem jön többé a Polgármesteri Hivatalba, az Idősek Gondozási Központjába egy csöpögő 

csapot, egy rossz radiátort megjavítani, néhány kedves szót váltani.
Nagyon hiányzol, emléked megőrizzük!  

Nyugodj békében Kornyik János!
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Hogyan tartottuk meg az óvodában a „rendhagyó” helyzet miatt 
ünnepeinket, hagyományainkat?

Mint minden évben, idén is elérkeztek azok az ünne-
pek, amiket a gyerekek és az óvoda dolgozói is nagyon 
vártak. Sajnos ezek az ünnepek a kialakult vírushelyzet 
miatt idén rendhagyó módon zajlottak le. 

Az első ünnepünk a téli ünnepkörben a Mikulásvárás 
volt, amire a gyerekek nagy izgalommal készültek. Min-
den csoportban készültek a gyerekek a Mikulás számára 
versekkel, énekekkel. A Mikulás el is látogatott minden 
óvodai csoportba a gyerekek nagy örömére. A rendhagyó 
ebben az évben az volt, hogy az óvoda fenntartója évek óta 
egy vidám kis előadással szokott kedveskedni a gyerekek 
számára, de ez sajnos elmaradt. 

A következő nagy ünnepünk a Karácsony volt, melyet a 
gyerekek szintén nagyon vártak. Minden évben az óvodai 
csoportok együtt töltik el ezt a délelőttöt. Ilyenkor együtt 
énekelünk, csillagszórót gyújtunk és a gyerekek megkap-
ják azokat az ajándékokat, amiket a kis Jézus a közös ka-
rácsonyfa alá teszi. Idén sajnos ez is másképpen alakult, 
hiszen nem tudtuk együtt tölteni a karácsonyi délelőttöt. 
Minden csoport a saját csoportszobájában állított egy kis 
karácsonyfát, és az alá hozta a kis Jézus az ajándékokat. 
Természetesen az óvónénik és dadusnénik színes progra-
mokkal és büfével készültek a gyerekek számára, így emlé-
kezetessé tették az idei óvodai karácsonyt is.

A téli ünnepkör utolsó nagy ünnepe a Farsang volt. A 
gyerekek ez az ünnepet is nagy izgalommal várták, hiszen 
már hetekkel a farsang előtt csak erről beszélnek, hogy ki, 
minek öltözik be az ünnepi délelőttön. Ilyenkor szintén 
minden csoport együtt szokott ünnepelni, megcsodáljuk 
egymás jelmezét, együtt táncolunk, együtt énekelünk és 

sok-sok versennyel tesszük még izgalmasabbá és felejthe-
tetlenné ezt a napot. Az idei farsang is más volt, mint az 
eddigiek, hiszen itt is csak csoport szinten tudtunk ünne-
pelni, mókázni a gyerekekkel. Természetesen most is sokat 
nevettünk, táncoltunk, limbóztunk, fánk és tejszínhabevő 
versenyt rendeztünk, és még sok vicces programmal tet-
tük emlékezetessé a gyerekeknek ezt a rendhagyó napot is. 

Óvodapedagógusként az volt a legrosszabb a „rend-
hagyó” ünnepeinkben, hogy a gyerekek közül sokat kér-
dezték, miért nem vagyunk a többiekkel, miért nem ját-
szunk együtt? Hiszen nekik nagyon fontosak a kortársak, 
és a közösen eltöltött idő. Ugyanakkor a legjobb az volt a 
„rendhagyó” ünnepeinkben, hogy egyáltalán meg tudtuk 
tartani, és együtt tudtunk lenni, legalább csoport szinten 
is, hiszen nagyon sok óvoda zárva volt a helyzet miatt és 
egyáltalán nem is tudtak ünnepelni.

Szamosújvári Bernadett
Óvodapedagógus
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TÁJÉKOZTATÓ!

TÜDŐSZŰRÉS IDŐPONTJAI!
2021. ÁPRILIS 12-14-ig

A vizsgálat ideje:

Április 12. hétfő: 8.00-tól - 18.00-ig 
Április 13. kedd: 8.00-tól - 18.00-ig 

Április 14. szerda: 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 alkalommal 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 beutaló, és szülői 
beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb 
tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja, a vizsgálat természetesen ingyenes.

Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, 
TB kártyáját, illetve az előző évi tüdőszűrő igazolást!

A veszélyhelyzet miatt kérünk mindenkit, aki részt kíván venni a szűrésen, hogy  
MASZKOT VAGY KENDŐT VISELJEN! 

Polgármesteri Hivatal

A TÁPIÓSZŐLŐSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA

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

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

Nyomda munkák: Tápió Nyomda Kft. – Tápiószele
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Polgárőrség hírei
A tavalyi év végén, munkánk elismeré-

seként a Pest Megyei Polgárőr Szövetség 
támogatásban részesítette Egyesületün-
ket 1 db Ztech ZT-25 típusú elektromos 
robogót kaptunk a Szövetségtől. Tavasz-
tól rója a kilométereket.

Pest megyei polgárőröket jutalmaztak 
2020. január 09-én a Pest Megyei Polgárőr 
Szövetség év eleji munkaértekezletén Bu-
daőrsön. Ennek keretén belül, Dr. Bilisics 
Péter, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség 
Elnöke a Polgárőr Érdemkereszt ezüst fo-
kozatát adta át Halupka István részére.

Az elismerést elnökünk a következő 
szavakkal méltatta: „Mérhetetlenül hálás 
vagyok, de ez nem egyedül az én érde-
mem. Ehhez a sikerhez sok ember munkája és támoga-
tása kellett. A legfontosabb összetevő maga az egyesüle-
tünk, pontosabban annak a tagjai. Kimondhatom, hogy 
egy önzetlen, nagy teherbírású emberekből álló, kiváló 
csapatot tudhatok magam mögött. Ez mellett fontosak 
a támogatóink, azaz az Önkormányzat, a vállalkozók és 
a magánemberek. Továbbá kellett a jó munkakapcsolat 
társszerveinkkel, a Ceglédi Rendőrkapitánysággal, az 
Abonyi Rendőr Őrssel, a tápiószőlősi körzeti megbízot-
tal és a Katasztrófavédelemmel. 

Természetesen szeretnék ezen sorok között köszö-
netet mondani Tápiószőlős lakosságának is. Nagyon 
jól eső érzés, hogy támogatják, elismerik a munkánkat, 
elvégre is tevékenységünket a helyi emberek biztonsá-
ga, komfortérzete érdekében végezzük. Végül, de nem 
utolsó sorban szerencsés vagyok, mert támogató es ön-
feláldozó családot tudhatok magam mellett.

Meghatottan köszönöm a támogatást, a segítséget 
és ezen elismerést az Országos Polgárőr Szövetségnek. 
Ígérem, hogy továbbra is töretlen lendülettel állok a te-
lepülés biztonságának szolgálatában.”

Megújult a szövetség elnöksége, változtak a járási ko-
ordinátorok, szakreferensek, és küldött képviselők sze-
mélye. Szintén megújult a gazdasági vezetés, az ügyvitel 
és a szakmai ügyelet is.

Ennek keretében dr. Bilisics Péter a Pest Megyei Pol-
gárőr Szövetség elnöke felkérte Halupka Istvánt küldött 
képviselői és a Cegléd-Nagykőrös járási koordinátor 
feladatainak jövőbeni ellátására. Elnökünk a felkérése-
ket tisztelettel elfogadta. 

Négy település szervezetei tettek határozott lépést 
a Gerje Járási Mentőcsoport tagegyesületeiként, hogy 
URH rádiós kommunikációval szorosabbá fűzzék az 
együttműködésüket. Cegléd-Bede Polgárőr Egyesü-

let, Törteli Faluvédő Polgárőr Egyesület, 
Ceglédberceli Polgárőr Egyesület és a 
Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület között 
URH rádiókapcsolattal szolgálati kom-
munikáció folyik. A tervek szerint ennek 
a központja Tápiószőlős lesz. Az egyesü-
letek összefogása nagymértékben előse-
gíti a bűnmegelőzési, és az esetlegesen 
kutató mentőfeladatok elvégzését, vagy 
természeti csapás esetén összehangolt 
feladatok végrehajtására ad lehetőséget.

A technikai hátteret a Ceglédi Rádió 
Sport Egyesület és Cegléd Város Önkor-
mányzata biztosítja.

Polgárőrség
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A Bizalom klub célja megmutatni, hogyan lehet 
hosszútávon EGYÜTT ÉLNI egy betegséggel. Meg-
felelő információk birtokában minőségibb életet 
élni.

Csatlakozz egy olyan közösséghez, ahol jól érez-
heted magad, részt vehetsz különféle tevékenységek-
ben, amelyek segítenek javítani a közérzeteden.

Támogatásunkat akkor is megkaphatod, ha még 
nem állsz készen, vagy csak nem szeretnéd felvállal-
ni magad.

Különböző programokon és rendezvényeken ke-
resztül szeretnénk felhívni a figyelmet a szűrővizs-
gálatok fontosságára, és a megelőzésre. Nagyobb 
nyilvánosságot szeretnénk szentelni a daganatos 
betegségeknek, valamint tudatosítani azt, hogy ez 
bárkivel, bárhol, bármikor megtörténhet.

Ha úgy érzed NYITOTT vagy erre, vagy csak TÁ-
MOGATNI szeretnél minket céljaink elérésében, 
akkor

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!
Ami jó a léleknek az gyógyítja a testet.
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Kérjük, adója 1%-át ajánlja fel a 

Tápiószőlősért Alapítványnak!
Adószámunk:  

18700884-1-13
Köszönjük!

Anyakönyvi hírek

• Mikus Milán  2020.12.06.

• Balogh Hédi  2021.01.07.

• Molnár Viktor  2021.02.04.

• Bartucz Zselyke  2021.02.08.

• Sárvári János  2021.02.17.

GRATULÁLUNK, JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

ÚJSZÜLÖTTEK

• Révész Viktória és Pálinkó Károly Krisztián

• Pál Csilla Réka és Gál Sándor

• Horváth Erzsébet és Danila Nicolae 

• Lendvay Lili és Komjáti Ferenc Dávid

• Adamecz Szabina és Ujszászi Csaba

• Horgos Dóra és Slezák Lajos 

SZERETETTEL GRATULÁLUNK!  
SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK 
2021. évben

ELHUNYTAK 
2021.03.01-ig

• Lévai István  1943-2020
• Papp Jánosné (Nagy Éva)  1954-2020
• Keresztúri József  1936-2020
• Kása Pál  1941-2020
• Szombati Istvánné (Vetor Mária)  1925-2020
• Szőke Mihályné (Szabó Mária)  1939-2020
• Hegedűs Imre Józsefné (Tóth Julianna)  1933-2020
• Kovács Ernő  1949-2020
• Szulcsik Béla  1954-2021
• Blasek József Róbert  1935-2021
• Szommer Imréné (Bartalos Anna Margit)  1942-2021
• Füle József  1952-2021
• Bezzeg Mihályné (Lázók Mária)  1935-2021
• Kornyik János  1956-2021
• Bezzeg Józsefné (Gonda Margit)  1938-2021
• Csizmadia Jenő Gyula  1946-2020
• Kiss Ferenc  1931-2021
• Komjáti Mihályné (Papp Julianna)  1941-2021

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Kedves Rokonok, Barátok, Ismerősök! 

Szívből köszönjük a sok-sok együttérzést,  
a SZERETET VIRÁGAIT,  

amivel a szeretett férj, édesapa,  

KORNYIK JÁNOS  
emlékét megtiszteltétek.

Gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni 

Mindazoknak, akik szeretett édesanya, 
nagymama, dédnagymama,  

HEGEDŰS IMRE JÓZSEFNÉ 
(Tóth Julianna)  

temetésén megjelentek, sírjára elhozták a 
megemlékezés virágait,  
gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család
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KLÍMÁK NAGY 
VÁLASZTÉKBAN! 
Telepítés tisztítás karbantartás, 
ingyenes felmérés és árajánlat! 

Szegedi Gábor  

06 30/325-0042
Sinka Gábor  

06 20/362-5472

Csokrok, virágboxok, 
menyasszonyi csokor,  

koszorúk, temetési csokrok! 
Ajándéktárgyak, kegyeleti 
tárgyak, szobanövények,  
szálas virágok, egynyári 

növények, virágföld. 

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS, 
RENDELÉSFELVÉTEL:

Szegediné Szilvi: 
06 20/559-2979
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CSÚCSTECHNOLÓGIA  
AZ ANYAGMOZGATÁSBAN IS

A tápiószőlősi FERZOL Lemezmegmunkáló 
Kft. a 2020-as év végén modern eszközökre cse-
rélte le a teljes elektromos targoncaflottáját.

A dinamikusan fejlődő magyar tulajdonú csa-
ládi vállalkozás évtizedek óta alapértékének te-
kinti a csúcstechnológia alkalmazását. A modern 
eszközök vásárlásával folyamatos versenyelőnyt 
tudnak biztosítani és képesek lépést tartani az 
ipar és a kor kihívásaival.

A fémipari gyártási folyamataikhoz a legma-
gasabb színvonalú, legkorszerűbb technológi-
át és eszközöket használják, de nem maradhat 
hátrányban a logisztikai háttértámogatás sem. 
A Jungheinrich céggel hosszú évek óta partneri 
viszonyban állnak és a cég targoncáit használják 
az anyagmozgatási feladatok ellátására. Az üzemi 
területen és a raktárban elsősorban az elektromos 
targoncákat, míg az üzemek közti anyagmozga-
tásra dízelüzemű villástargoncákat, valamint von-
tató targoncákat alkalmaznak.

A FERZOL Kft. számára a csúcstechnológia 
és az egészséges munkahely mellett a környezet 
megóvása, az energiahatékony üzemeltetés is ki-
emelten fontos szerepet játszik. A targoncaflotta 
lecserélésekor ezen elvek figyelembevételével hoz-
ták meg döntésüket és e miatt esett a választásuk a 
Jungheinrich lítiumion akkumulátorral működő 
modern elektromos gépeinek beszerzésére.

A lítiumion technológia előnye a gyors- és köz-
tes töltés, amely igen rövid idő alatt elvégezhető, 
valamint rugalmas és folyamatos alkalmazást tesz 
lehetővé. Így nincs szükség csereakkumulátorok-
ra és a hagyományos savas ólom akkumulátorok 
töltéséhez szükséges külön töltőhelyiségre sem.

A gyártóegységeikben, a szerelő-, festő-, laka-
tos- és présüzemükben, valamint a CNC üzem-
ben EJC és ERC típusú gyalogkíséretű targoncák, 
valamint EFG elektromos villástargoncák segítik 
az anyagmozgatást. Rendszerbe állították a tava-
lyi év újdonságát is, az ERC 216i gyalogkíséretű 
targoncát, amely a fixen beépített lítiumion ak-
kumulátornak köszönhetően teljesen új geomet-

riával és optimális 
tömegelosztással rendelkezik. Ennek köszönhe-
tően a targonca sokkal könnyebben mozgatható 
és üzemeltethető. 

A FERZOL Kft. raktárában 5500 négyzetmé-
teren polcos és tömbös tárolással raktározzák az 
alapanyagokat, késztermékeket és beépülő alkat-
részeket. A hagyományos tolóoszlopos targoncá-
kat itt beépített lítiumion akkumulátorral műkö-
dő ETV 216i típusú targoncákra cserélték. A több 
elismerést és díjat nyert ETV 216i típusú targon-
cák alkalmazása nemcsak a raktári teljesítmény 
növeléséhez járul hozzá, hanem a forradalmian új 
targonca design ideális, ergonomikus munkafel-
tételeket teremt a dolgozóknak a tágasabb, meg-
növelt kezelőfülkének köszönhetően.

Az üzemek közti anyagmozgatáshoz két EZS 
570 típusú vontatótargoncát alkalmaznak, ame-
lyek különböző vontatmánykocsik mozgatására 
alkalmasak. Különlegességük, hogy zárt, fűthető 
fülkével szerelték fel annak érdekében, hogy hi-
degebb, esős időjárás esetén a dolgozóknak meg-
felelő, komfortos munkakörülményeket biztosít-
hassanak.

„A Jungheinrich számára kiemelten fontos ügy-
feleink elégedettsége. Különösen nagy öröm olyan 
partnerrel együtt dolgozni, aki hasonló értékek 
alapján működik. Köszönjük a Ferzol Kft. bizal-
mát, hogy targoncáinkkal és szolgáltatásainkkal 
hozzájárulhatunk a hatékonyabb üzemeltetésük-
höz” – nyilatkozta Horváth Zoltán, a Junghein-
rich Hungária Kft. ügyvezetője a targoncaflotta 
átadásakor.

Bíró Zoltán a FERZOL Kft. ügyvezetője büsz-
ke rá, hogy a rendszerbe állt új, csúcstechnológiát 
jelentő targoncaflottával tovább erősödik a FER-
ZOL Kft. hatékonysága és folytatódik a két vállalat 
hosszú múltra visszatekintő, sikeres együttműkö-
dése. A Jungheinrich targoncái nemcsak a Ferzol 
Kft. tápiószőlősi székhelyén, hanem a hamarosan 
megnyíló új szolnoki telephelyén is segíteni fog-
ják a hatékony anyagmozgatást.




