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Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Olvasókat!
Lezárult egy fejezet Tápiószőlős életében. Átadásra ke-

rült a Belügyminisztérium Kedvezményezett Települések 
Gazdaságélénkítő Programjának, Közmunka program ke-
retén belül a Tápiószőlős fóliasátor mintaprojekt fóliaház 
beruházás, 199.457.891 Ft támogatási összegből.  Czerván 
György országgyűlési képviselő, Réthy Pál helyettes ál-
lamtitkár, dr. Nyikos Tamás Antal a Kormányhivatal ré-
széről, a kivitelezők, a megrendelő és egyéb hivatalok rész-
vételével megtörtént az ünnepélyes átadás. A megépült 
fóliaház 2500 m2, modern, energiaernyővel, automata ön-
tözéssel, klímakompjúterrel felszerelt. A mellette található 

300 m2-es kiszolgáló épületben kapott helyet az öntözés 
központ kompjúterrel, napi 50 m3-es öntözővíz-tartály-
lyal, törzsoldat-tartállyal, valamint ott található a fűtő-
központ is. A beruházás keretein belül eszköz vásárlásra 
is volt lehetőség. Beszerzésre került egy Yanmar kistraktor 
homlokrakodóval, raklapvillával, talajmaróval, egy Ford 
Transit teherautó, ködfejlesztőgép a permetezéshez, ag-
gregátor, létrák, mérőműszerek, targonca, villásemelők, 
művelő kocsik, szedő kocsik, kamerarendszer, mely az 
egész fóliatelepet vigyázza, ipari létrák, fűkasza, mérlegek, 
akkumulátoros kisgépek, akkumulátorok, műtrágya, nö-

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

A fóliaház ünnepélyes avatása Az új fóliaház

A Katica csoport műsora Termőre fordult a paradicsom
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vényvédőszerek, és még sok más eszköz, ami a napi műkö-
déshez kell. A sertéstelep, a vágóhíd után reméljük, hogy a 
fólia kertészet is munkát adva a lakosságnak, eredménye-
sen működve jó szolgálatot tesz a településnek. Minden 
résztvevőnek köszönöm a sok-sok munkát, időt, energiát, 

amit ez a beruházás megkövetelt. Köszönöm az átadó ün-
nepségen színvonalas műsort adó Katica csoportos óvodá-
sainknak és felkészítő pedagógusaiknak is a munkájukat!

Június második felében kitört a vakáció, szabadsá-
gon vannak a gyerekek, és hamarosan tanáraik is. Már-
is felhívom a figyelmét a közlekedőknek, hogy óvatosan 
vezessenek, mert ilyenkor fokozottan vagyunk kitéve a 
veszélyeknek! Jegyzem meg ezt az új Abonyi Őrsparancs-
nok Úr ígérete mellett, mely szerint rendszeresen fogják 
Tápiószőlősön mérni a közlekedők sebességét. Megkez-
dődött az aratás, ami szintén a munkagépek nagyobb for-
galmát vonja maga után, és lassú járművek lévén fokozzák 

a közlekedés veszélyeit. Megérkezett Önkormányzatunk 
részére az új Citroën kisteherautó (dupla kabin, billencs), 
valamint hamarosan megérkezik az utak karbantartásá-
ra a Magyar Falu program keretében elnyert kistraktor 
a tartozékaival. Napokon belül költözhető az politechni-
ka helyén kialakított szolgálati lakás az Iskola utcában, 
befejeződik a kerékpár sáv kialakítása a Bicskei úton. A 
temető előtt a parkoló, a temetőn belül újabb közlekedő 
utak kialakítása, és a temető kapuk oszlopainak felújítása 
folyamatban van. Lezárult a Deák Ferenc út, Árpád út, 
Arany János utak járdájának építése. A Polgármesteri 
Hivatal előtt csomagküldő szolgálat automata szekré-
nye került kihelyezésre. A parkoló és a főút közötti rés, 
útszakasz aszfaltozása befejeződött. Folyamatban van a 
Bölcsőde beruházás engedélyeztetése. Megkezdődött a 
Sportcsarnok aljzatának a kialakítása, energetikai rend-
szerek beépítése, közben zajlik a sporttábor a gyermekek-
nek. Július végén a Polgármesteri Hivatalban igazgatási 
szünet lesz, mindenki, aki ügyet akar intézni, időben 
tegye meg. Megtörtént a Trianoni megemlékezés az Ön-
kormányzat, a Polgárőrség, civilek és a Farmosi Hagyo-
mányőrző Egyesület lovas emléktúrázóinak részvételével.

Legközelebbi rendezvényünk a Fogathajtó verseny, a 
Lovasnap lesz, augusztus végén.

Közben csendesen, de egyre erősödve zajlik a világ-
gazdasági válság és a háború szomszédunknál. Reméljük, 
hogy minél hamarabb béke lesz, és az élet visszatér az ere-
deti kerékvágásba.

Minden kedves olvasónak jó egészséget, jó pihenést, 
nyaralást kívánok!
Tisztelettel: dr. Szoboszlay Árpád polgármester

A 300 m2-es kiszolgáló épület

Yanmar kistraktor, Ford Transit Az új Citroën is megérkezett
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A 2021/2022-es tanévben a következő tanulóinkra lehetünk büszkék a 
tanulmányi eredményeik alapján:

Osztály
kitűnő tanulmányi 
eredmény és példás 

magatartás

kitűnő tanulmányi 
eredmény

jeles tanulmányi 
eredmény és példás 

magatartás

jeles tanulmányi 
eredmény

1.a

Kiss Ármin
Fazakas Hanna

Katona Dominik
Deák Alíz

Kornyik Bende
Csák Dénes
Hajdu Alex

Danyi Liliána

1.b

Józsa Sarolta
Nagy-Pénz Bálint
Vágány András

Visnyei Barnabás

Rózsa István Andrus Gréta Gyikó Izabella
Szommer Boglárka

2.a
Nagy Eszter

Nagy Liliána Málna Koklács Róbert Kristóf
Lovas Hanna

Lipták Dzsenifer
Vékony Tekla

2.b
Dömők Flóra

Gyikó Benedek
Gyurinka Emma

Illyés Patrik
Bakó Diána Perjési Szabina

3.o. Dömötör Dalma
Kemecsei Nándor Visnyei Bence Sánta Jázmin

4.o. Józsa Attila
Veres Csenge

Lipták Klaudia
Dudás Bella

Bakos Fanni
Gál Alexandra

Tóth Elinor

5.a Bata Pál Dániel
Lesták Bence

5.b

Bozóki Marcell
Miskolczi Anna

Nagy Debóra
Várszegi Miklós Márk

Józsa Hanna

6.b Fehér Máté Bende Rebeka
Gál Fanni

Kis Enikő
Bodnár Alex

7.o. Bujáki Lujza Szó Zsanett
Mészáros Dóra

8.o. Kamasz Mária Panka
Nagy Máté

A különböző országos szintű versenyeken nyújtott tel-
jesítményük alapján a és a Szülői munkaközösség az 
iskola, illetve a Diákönkormányzat jóvoltából könyvju-
talomban részesültek:
• Vékony Tekla 2. a osztályos tanuló az Országos 

Böngész levelező versenyen környezetismeret 
tantárgyból elért I. helyezéséért és olvasás tantárgyból 
nyújtott kimagasló teljesítményéért.

• Nagy Liliána Málna 2. a osztályos tanuló az Országos 
Böngész levelező versenyen nyelvtan tantárgyból elért 
II. helyezéséért

• Bozóki Marcell, Józsa Hanna és Nagy Debóra 
5. b osztályos tanulók a Népek Tavasza Országos 
történelem projektversenyen és a Széchenyi 
Emlékverseny-Országos projektversenyen elért II. 
helyezésükért.

• Józsa Hanna az Országos hon- és népismereti 
tanulmányi versenyen is kimagasló teljesítményt 
nyújtott.

• Ábrahám Márk és Porcsalmi Dávid 6. a osztályos 
tanulók a Népek Tavasza Országos történelem projekt-
versenyen és a Széchenyi Emlékverseny- Országos pro-
jektversenyen nyújtott kimagasló teljesítményükért.

• Bende Rebeka, Szegedi Vivien, Gál Fanni és Kiss 
Enikő 6. b osztályos tanulók a Népek Tavasza 
Országos történelem projektversenyen és a Széchenyi 
Emlékverseny-Országos projektversenyen kimagasló 
eredményt értek el.

• Bende Rebeka a Tollforgató Országos magyar 
versenyen nyújtott kimagasló teljesítményéért.

• Kiss Enikő az Országos honismereti tanulmányi 
versenyen nyújtott kimagasló teljesítményéért.

• Józsa Petra, Józsa Nikoletta és Bujáki Lujza 7. 
osztályos tanuló a Népek Tavasza Országos történelem 
projektversenyen és a Széchenyi Emlékverseny-
Országos projektversenyen elért III. helyezésükért

• Bujáki Lujza az Országos mesemondó találkozón 
arany minősítést szerzett.
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Szeretnénk köszönetet mondani a polgárőröknek, akik 
valamennyi rendezvényünk biztosításában közreműköd-
tek, és a gyermekek biztonságos kerékpáros közlekedését 
is segítették.

Iskolánkban egy defibrillátor került elhelyezésre a Szü-
lői Munkaközösség jóvoltából. Ezúton is köszönjük!

Kérünk mindenkit, hogy a nyári szünetben fokozottan 
ügyeljen a közlekedési szabályok betartására és betarta-
tására!

Kívánunk tanulóinknak jó pihenést  
a nyári szünetre!

Gyermeknap az óvodában 
Óvodánkban nagy élményben volt részük a gyerme-

keknek egy szép, júniusi napon. Gyermeknap alkalmá-
ból szerveztünk számukra különféle izgalmas, érdekes 
tevékenységeket, ahol az ovi apraja-nagyja kíváncsiság-
gal, várakozással telve vett részt. Az előző napokban már 
minden dolgozó aktívan nyüzsgött az előkészületekben. 
Így az eszközök előkészítése, programok kitalálása, szer-
vezési feladatok, mind-mind megalapozták a leendő jó 
hangulatú, eseménydús délelőttöt. Előzőleg a gyermekek-
kel sokat beszélgettünk a családról, a gyermek szerepéről, 
külső-, és belső tulajdonságokról. Éreztettük velük, hogy 
ők miért is fontosak, miért szeretjük őket, hogy a gyer-
meknapon valójában ők a “főszereplők”, őket ünnepeljük. 

Végre elérkezett a várva várt nap. Az udvaron már az 
alaposan kitervelt játéktevékenységek eszközei voltak lát-
hatók. A csemeték, és felnőttek rövid tájékoztatása után 
kezdetét vette a játék. Akadálypálya, különféle érdekes 
feladatokkal, természetesen fantázia nevekkel ellátva volt 
elérhető számukra. Így a “békaugrás” karikákba, “függő-
hídon” való átkelés, a “kígyóverem”, a “kókuszdió görge-
tés”, a bóják közötti szlalomozás bekötött szemű párokkal, 
stb. A “kincskeresést” szépen elkészített “kalóztérkép” se-

gítségével az óvó nénik vezették, kisebb-nagyobb csapa-
tokban. Öröm volt látni, hogy minden kisgyermek, még 
a legkisebbek is vidáman, ügyesen, pontosan hajtották 
végre a feladatokat. A gondosan elrejtett “kincset” végül 
is megtalálták, amiben kis cukorkák voltak elrejtve, min-
denki nagy örömére. Míg egy-két csapat ott ügyködött, 
a többiek sem unatkoztak. Párhuzamos tevékenységként 
kreatív barkácsolásban ügyeskedtek. Papír pillangót ra-
gasztottak, fonallal ellátva, amivel vígan futkároztak az 
udvaron. A “pillangó röptetés” is igen kedvelt volt a gye-
rekek körében. 

A napot később bábszínházi előadással folytattuk, 
meghívott bábszínházzal. A mese címe: “Csalafintaságok 
a csalitosban” volt. Igazán nagy élményt jelentett gyerme-
keinknek, hogy az összefűzött kis mesékből felismertek 
néhányat. A vidám, szép jelmezekben eljátszott mesén 
nevetgélve, olykor elpityeredve, de jól szórakoztak kicsik 
és nagyok egyaránt. 

A játékokat végül közös jégkrém evéssel zártuk le, amit 
a Szülői Munka Közösség által kaptunk. Egy igazán szép, 
vidám, eseménydús napot tudhattunk be, ahol minden 
résztvevő egyaránt jól érezte magát.
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KÉPEK ÓVODÁNK ÉLETÉBŐL
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Néphagyományőrzés az óvoda falain kívül is  
- Tápiószele Blaskovich Múzeum

Óvodánk nagycsoportosainak lehetőségük volt, hogy 
ebben a nevelési évben részt vegyenek egy múzumpeda-
gógiai pályázatban, melynek helyszíne a tápiószelei Blas-
kovich Múzeum és a Néprajzi Tájház.

Az őszi foglalkozások szeptemberben valósultak meg, 
ahol 3 alkalommal vettek részt a Napsugár és a Maci 
nagycsoportos gyerekek. Először a kúria és kertjének fel-
térképezése történt meg egy séta során, ahol a gyerekek a 
külső és belső kert útjait ismerhették meg, majd az úgyne-
vezett haszonkertbe is betekinthettek.

Az alkalmat egy kézműves tevékenységgel és szabad 
játéktevékenységgel zárta a pályázat vezetője Gócsáné 
Dr. Móró Csilla. A szabad játékoknál lehetőségük volt a 
gyerekeknek egy óriási Kincsem puzzlet kirakni, illetve a 
dísznövényekkel kapcsolatban memória játékot játszhat-
tak.

A következő fog-
lalkozások a Nép-
rajzi Házban voltak, 
ahol a gyerekek elő-
ször egy tárlatveze-
tésen vettek részt. 
Láthatták a korhű 
szerszámokat és 
megismerkedhettek 
népi mesterségek-
kel is. A másik ki-
állítás a régi típusú 
paraszti házban 
volt, ahol láthatták 
a gyerekek az akko-
ri berendezési tár-
gyakat, viseleteket. 

Azt gondolom, a 
gyerekek számára 
az volt a legemléke-
zetesebb ebben az 
alkalomban, hogy 

lehetőségük volt a korhű ru-
hát felpróbálni, népdalokat 
és gyerekdalokat énekelni.

A harmadik alkalom-
mal a fazekas mesterséget 
próbálhatták ki a gyerekek, 
ahol apró használati tárgya-
kat készítettek agyagból. Ezt 
szintén élvezték a gyerekek. 
Ezen kívül egy a pályázatra 
készült fejlesztő füzetben is 
dolgoztak a gyerekek, szí-
nezhettek és kirakózhattak 
a Néprajzi Ház szobáiról ké-
szített puzzlekkal.

A gyerekek nagyon sok információt halottak és sajátí-
tottak el mindhárom alkalommal a Blaskovich Múzeum-
ról, az ott élő emberekről és szokásaikról. Azt gondolom 
mindannyian nagyon élveztük a múzeum kertjében és 
a Néprajzi Házban tett látogatásokat. A tavaszi időszak-
ban szintén 3 alkalommal volt lehetőségük a gyerekek-
nek arra, hogy ismét bővítsék ismereteiket a Kúriáról és a 
Mindennapi hagyományokról egyaránt.

Megismerkedhettünk a korabeli íróasztalokkal és az 
ott használt eszközökkel, mint például tintatartó, levélne-
hezék, petróleumlámpa, palatábla. 

Megtekinthettük a kastélyban élő gyermekek játékait, 
majd utána a mai változataikkal játszhattunk.

A kastély ebédlőjében megcsodálhattuk az úri világ 
étkészletét, hogyan terítették meg az asztalt étkezések so-
rán, díszes étkészletekkel.

Izgalmas felfedezés volt a trófeák megtekintése, és a 
fegyverek, harci eszközök gyűjteményének bemutatója.

Köszönjük ezt a lelkes és színvonalas gyermekközpon-
tú múzeumi vezetést, múzeumi foglalkozást!

Tugyiné Szamosújvári Bernadett
Madarász Melinda 
óvodapedagógusok
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Némedi András életműve a megyei értéktárban
Nemrég érkezett a hír arról, hogy Némedi András költészete és műfordítói munkássága bekerült 

a Pest Megyei Értéktárba. Ezzel megnyílt az út az előtt, hogy községünk kiemelkedő tehetségű szü-
löttjének, az igen értékes életművet ránk hagyó alkotónak szélesebb körben is megismerjék és elis-
merjék a munkásságát. Ennek az örvendetes hírnek az az előzménye, hogy Ábrahám Tünde tanárnő, 
a Tápiószőlősi Értéktár elnöke tavaly, nem sokkal Némedi András válogatott verseinek megjelenése 
és domborművének felavatása után kezdeményezte, hogy pályázatot adjunk be a megyei értéktárba 
való felvételt elbíráló bizottsághoz. A pályázathoz szakmai ajánlást is mellékeltünk, amit e sorok írója 
készített el. Az alábbiakban közreadjuk ezt az ajánlást, azzal a céllal, hogy községünk minél több la-
kójában tudatosítsuk, milyen kivételes szellemi érték az, amit Némedi András hagyott ránk.

Némedi András költészete és műfordítói munkássága
Pilinszky János, a XX. századi magyar irodalom egyik 

legnagyobb alakja Némedi András költészetét „erős és tiszta 
forrás”-nak nevezte, s úgy nyilatkozott továbbá, hogy versei 
„egy kemény és reális belső élet visszfényei – s ez mint »tisz-
tán esztétikai« érték is jelentős”.

Valóban „kemény és reális”, sőt kudarcokkal, tragédiák-
kal teli élet van Némedi András versei mögött, mert
• négyéves volt, amikor édesanyját elvesztette;
• kitűnő érettségi után felvették a Pázmány Péter Tudo-

mányegyetem német–francia szakára, de csak egy szem-
esztert végezhetett el, mert szüleit kuláknak nyilvánítot-
ták, ezért tanulmányait nem folytathatta;

• vissza kellett térnie a falusi környezetbe, kemény fizikai 
munkát kellett végeznie, ami nem kedvezett a szellemi te-
vékenységnek – ennek ellenére kevés szabad idejében verse-
ket írt, és autodidakta módon képezte magát (három idegen 
nyelvet – angolt, németet, franciát – tanult meg tökéletesen);

• 1959-től feleségével boldog, támogató házasságban élt, de 
két gyermeküket még megszületésük előtt elvesztették;

• a 60-as évekbeli téeszesítés kihúzta lába alól a talajt, és 
Budapestre kellett mennie, hogy a föld helyett a flasz-
teren találjon magának megélhetést; segédmunkásként 
tudott csak elhelyezkedni – először egy állati hulladé-
kokat feldolgozó üzemben, majd egy szállodafelújításnál 
dolgozott; végül tehetségéhez méltó munkát talált: egy 
külkereskedelmi vállalatnál lett idegen nyelvi levelező, 
ahol olyannyira meg voltak elégedve a munkájával, hogy 
ötször kapott „Kiváló dolgozó” kitüntetést;

• verseit több helyen próbálta elhelyezni, megjelentetni; tá-
mogatói is akadtak a már befutott költők között: Juhász 
Ferenc és Pilinszky János ajánlására versei megjelentek a 
Kortársban és a Vigíliában, de nem sikerült rendszere-
sen publikálnia, és országos hírnévre szert tennie – eb-
ben közrejátszott szerénysége, visszafogottsága, de min-
den bizonnyal az is, hogy a klasszikus hagyományokon 
alapuló, „közérthető” költészetet művelte, távol maradt a 
különböző versírási divatoktól.

Verseinek jellemzője és egyben értéke is, hogy
• a személyesen átélt, de a múlt század hatvanas éveire már 

letűnt, hagyományos paraszti világ lenyomatát őrzik a je-
len és a jövő számára;

• a családtagjairól és rokonairól festett portréiban, vala-
mint a napi politikai eseményekre való utalásain keresz-
tül érzékletes közelségbe kerül a magyar történelem leg-
utóbbi évszázada (az I. világháborútól egészen a 2000-es 
évek első évtizedéig);

• témakörei széles spektrumot lefed-
nek: a magánélet témái (szerelem, 
barátság, öregség, halál), a közös-
ség (szülőföld, magyarság) sorsa, 
valamint az emberi létezés spiri-
tuális oldala (istenhit) egyaránt 
fontos szerepet kapnak nála; egyes 
verseiben fellelhető a finom humor, 
az irónia és önirónia is;

• filozofikus és istenes verse-
iben a gondolati költészet 
egészen magas csúcsaira jut 
el; ehhez kialakít egy rövid, 
epigrammaszerű verstípust 
kötött (rímes), illetve kö-
tetlen (rímes és rímtelen) 
sorokból;

• hagyományos és kevés-
bé hagyományos, modern 
felépítésűnek is nevezhető 
verseiben – az érzékletes 
megjelenítés elvét követve – képiség és gondolatiság, rea-
litás és elvontság szoros, egymást erősítő, sajátosan egyéni 
összhangját teremti meg;

• verseinek másik fontos esztétikai elve: az újszerűség, a 
meglepetésszerűség követelménye szerinti építkezés, 
amely – mint egyik kötete előszavában írja – „mégsem 
önkényes, erőltetett, hanem ellenkezőleg, szükségkép-
peninek érezzük, evidenciaként hat”.
Idegen nyelvekből (angolból, németből, franciából) közel 

húsz könyvet fordított le a vallásos irodalomból. Különböző 
okokból néhány nem jelent meg, de tizennégy mű napvilá-
got látott. Közöttük két olyan egyháztörténeti alapmű, mint 
a Jézus és kora, illetve Az apostolok és vértanúk egyháza 
(mindkét esetben a mű II. kötetének lefordítására kapott 
megbízást a kiadótól), továbbá Joseph Ratzinger bíboros – a 
későbbi XVI. Benedek pápa – A remény forrásai c. műve és 
több népszerű, bestsellernek számító vallási témájú könyv. 

Némedi András egész élete, kivételes tehetségének kibon-
takoztatása, folytonos önművelése, a megpróbáltatások elvi-
selése, a kudarcokból való felállása, mindezek mögött pedig 
istenhitének mély átélése példaként szolgálhat a jelen és a jövő 
nemzedékei számára. Egyedi és igen értékes költészete, vala-
mint jelentős műfordítói munkássága méltó arra, hogy szülő-
földjén túl, szélesebb körben is ismert és elismert legyen.

Pintér István
a Némedi András emlékét ápoló civil összefogás kezdeményezője
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Tápiószőlősi Polgárőr Egyesület
Idén márciusban, Rózsa Istvánné Kati, az egyesület tagja a Pest Me-

gyei Polgárőr Szövetség megyei közgyűlésén Megyei Elismerés Ezüst 
fokozatát vehette át, kiemelkedő munkájának köszönhetően. További 
elismerésben volt része Egyesületünknek, Dr. Túrós András az Orszá-
gos Polgárőr Szövetség elnöke a Polgárőr Érdemkereszt arany fokoza-
tával jutalmazta Halupka István elnök polgárőrként végzett munkáját. 
Májusban két fiatal polgárőrünk ( Fetter Gábor és ifj. Halupka István) a 
Megyei Szövetség kérésére több napos határvédelmi feladatot láttak el a 
déli határrészen. A Szövetség elismerést adott át részükre, megköszön-
ve a hátárvédelem érdekében végzett kiemelkedő és áldozatvállalástól 
sem mentes munkájukat. Június hónapban az Egyesület köszöntötte a 
nyolcadik osztályból elballagó ifjú polgárőreit, akik részt vettek a reg-
geli iskola előtt végzett szolgálatokban.

Az Egyesület a rendszeres járőrözés mellett, többször érkezett első 
körben a mostanában keletkezett tűzesetekhez, ahol megkezdték a 
mentés előkészületeit, értesítették a katasztrófavédelmet. Szintén több 
értesítés kapott a Polgárőrség kóbor kutyákkal kapcsolatban. 

Ahogy időnk, és lehetőségeink engedik, igyekszünk segíteni!

Tisztelt Lakosság!
A XI. tápiószőlősi Falunap hamarosan elérkezik. Október 1-jére ismét szeretnénk Önöket meghívni a Falu ünne-

pére. Ezen okból szokásainkhoz híven, ebben az évben is felköszöntjük jubiláló házaspárjainkat. Tisztelettel kérjük 
Önöket, legyenek segítségünkre! Ha van a környezetükben, családjukban, baráti köreikben olyan házaspár, akik ebben 
az évben ünneplik az 50-55-60, vagy 60 év felett bármelyik házassági évfordulójukat, hozzák ezt a szép évfordulót a 
tudomásunkra. Mivel nekünk csak a helyben házasodottakról van tudomásunk, így sajnos minden évben akad olyan 
házaspár, akiktől megkapjuk, hogy ők kimaradtak, ők miért nem lettek köszöntve? Hangsúlyosan kérjük, segítsenek, 
mert annyira megható, amikor ott a falu és a vendégek szeme láttára tisztelettel köszönthetjük Őket.

Jelezhetik ezt facebookon, személyesem, illetve a 06-30 -6292979-es telefonszámon Balogné Oláh Johannának, 
2022. szeptember 10-ig. Segítő közreműködésüket köszönjük!

Húsvét a nyuszik Földjén
A Tápió-vidék Természeti Érté-

keiért Közalapítvány 2022. április 
16-án tartotta húsvéti gyermek-
programját. A program megszer-
vezésére lelkesedésünk és örömünk 
onnan fakadt, hogy a Farsangi 
gyermekprogram nagy sikeresség-
nek örvendett. Legnagyobb pozitív 
visszajelzésünk mégis az volt, hogy 
a hír a Tápió Natúrpark települése-
in is túl ment, így a húsvéti prog-
ramunkra már fővárosunkból is 
érkeztek. 

A program első állomása a farmosi Vízparti Élet Házá-
nak megismerése volt, ahol a kiállítás egyik díszvendége a 
barna ásóbéka is megjelent. A hangulatot tovább fokozta a 
négylábú nagy fülű szőrpamacsok jelenléte, akik imádták, 
ha a gyerekek simogatják és etetik őket. A program egyik 
leghangosabb résztvevője egy házi kakas volt, aki a nyuszik-
kal együtt érkezve felügyelte a rendezvényünket. 

A gyermekek kreativitását is kipróbáltuk, de nem akár-
hogyan, hiszen tojásainkat természetes alapanyagokkal fes-
tettük meg. Mindemellett, aki érzett magában kreativitást 

az kipróbálhatta az írókázást, illetve különböző húsvéti dí-
szeket készíthetett el. Amíg a gyerekek bent alkottak, addig 
a program pár segítője, kint segítve 
a nyuszinak csoki tojásokat dugott 
el. A hangulat azt hittük itt érte el 
a tetőfokát, azonban nem a tojás-
keresés volt a csúcs, hanem a közös 
kókuszgolyó készítés, ahol minden-
ki egy csapatként gyúrta és görgette 
a golyókat. A nap végén mindenki 
boldogan és fáradtan távozott.

A Tápió Közalapítvány 2022. au-
gusztus 13-án Aktív nagyszabású 
családi napot szervez Farmoson, 
ahol számos programmal várja a 
környék családjait és gyermekeit is. A program a hazai na-
túrparkok családi nap sorozatának részét képezi, amely or-
szágosan lesz meghirdetve. A következő egy napos gyermek 
kikapcsolódásunkat, programunkat pedig decemberre szer-
vezzük, ahol már a karácsonyra fogunk együtt hangolódni. 

A Tápió Közalapítvány munkatársai szeretnék megkö-
szönni első sorban a szülők és a gyermekek bizalmát, vala-
mint minden jelenlévőnek a segítséget. 

Gulyás Mercédesz
Tápió Közalapítvány munkatársa
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Te Tudtad?
A Tápió Natúrpark a térség 18 települését foglalja magába 

földrajzilag. Azonban a Tápió Közalapítvány munkája során 
összegyűjtött információk a térség minden településének 
ernyőként szolgálnak a turizmusban. Szentmártonkáta je-
lenleg nem tagja a Tápió Natúrparknak azonban folyama-
tos együttműködés alakult ki a Szabó Magda Nagyközségi 
Könyvtár dolgozóival, akik természetvédelmi programjai-
kat a Közalapítvány bevonásával szervezik meg. 

Magyarországon és a világ több részén is, évek óta van-
nak olyan napok, melynek során programokat szerveznek, 
ezzel is felhívva a figyelmet a Föld természeti környezetének 
megóvására, valamint az ifjúság természetvédelem iránti 
elkötelezettségének kialakítására és elmélyítésére. Idén a 
vírushelyzet megszűnését követően Szentmártonkátán két 
délelőttön is szerveztek a helyi gyermekeknek programot 
április 29-én és május 10-én.

Az első ilyen a Föld napja volt, melyet hivatalosan április 
22-én tartanak a világon, azonban Szentmártonkátán április 
29-én került megrendezésre egy Föld megóvását támogató 
gyermek rendezvény. A program keretén belül az óvodások 
és az általános iskolások 1-2. osztálya vett részt. A program 
egy előadással kezdődött, melyet a Tápió Közalapítvány 
munkatársaként tartottam meg. Ezt követően az előadás-
ban elhangzottakra építve szelektív hulladék válogatás volt 
a feladat, ahol a gyerekek kiválóan teljesítettek. A program 
egyik legkiemelkedőbb része a hasznos hulladék kiállítás 
volt, melyet az óvodások alkotásai díszítettek. Azért a móka 
sem maradt el, hiszen kézműves foglalkozással készültek az 
Apraja Falva Óvoda óvónői. Az ügyesebbek újrahasznosí-
tott játékok kipróbálásával mérhették fel tudásukat. Május 
10-én a Madarak és Fák napja alkalmából egyéni túraút-

vonal került megtervezésre, melyet az apró csemeték köny-
nyen be tudtak járni. A túraútvonal fővédnöke az év madara 
volt, így a jelzéseken és az emléklapon is szerepet kapott. A 
gyerekeknek 4 állomáson kellett magukat kipróbálni, me-
lyek a madarak és a fák rejtelmes világába vezették be őket. 
Az utolsó állomás előtt egy galambász bemutatón vehettek 
részt, ahol megismerték a fontosabb információkat, melye-
ket a madarakról tudni kell. Azért a mozgás sem maradt el, 
így az résztvevők az íjászatban is kipróbálhatták magukat. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Szabó Magda Nagy-
községi Könyvtár dolgozóinak, óvónőknek, pedagógusok-
nak és a község vezetésének is, hogy a rohanó világban szem 
előtt tartják a természetvédelem fontosságát.

Gulyás Mercédesz 
Tápió Közalapítvány munkatársa 

Búcsú Miska bácsitól…
A búcsú mindig fájdalmas. Fájdal-

mas egy családnak, egy közösségnek, de 
fájdalmas lehet egy településnek is. Fáj-
dalmas, amikor egy olyan embertől kell 
búcsút venni, aki életében rengeteg dol-
got tett a közösség érdekében. Fákat ül-
tetett, gondozta, öntözte őket, locsolta a 
játszótér virágait, metszette a platánsort 
a Sportúton, a Lovasnapok, Falunapok 
csaposa volt. Minden közösségi meg-
mozdulásban részt vett az elsők között. 
Sajnos áprilisban elment közülünk, de 
emléke örökre itt marad közöttünk. Ígé-
retet tettem egyszer neki-nem is gondol-
tam, hogy ilyen hamar eljön ez az idő-, 
hogy az általa ültetett diófát óvom, vé-

dem, a buszfordulóban, ha Ő már nem lesz. Akkor ez olyan távolinak 
tűnt, hiszen ránézésre kicsattant az egészségtől. Megígértem, megteszem, amíg csak tehetem. A temetőben lévő, 
általa ültetett fákat is nagy becsben tartjuk, hiszen ott is Rá emlékezünk, ha rájuk tekintünk. Biztosan szegényeb-
bek lettünk, pótolhatatlan embert veszítettünk el! Hiszem, hogy most fentről, a kedves mosolyával az arcán figyeli, 
vajon rendben mennek-e a dolgok Tápiószőlősön? Nyugodjon békében Kuli Miska bácsi!

Johanna
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Anyakönyvi hírek

• Récsi Mária Ilona – Csete Benjamin 2022.03.18.
• Ujszászi Nikoletta – Balatoni Róbert 2022.04.02.
• Vall Petra – G.Nagy Gergő 2022.04.30.
• Dobos Bernadett Éva – Lédeczi Sándor Mihály 2022.05.07.
• Balogh Szandra- Hegedűs László 2022.05.07.
• Megyeri Mária – Mészáros István 2022.05.13.
• Varró Zsuzsanna – Szakács János 2022.05.13
• Tóth Viktória – Jakab Szabolcs Endre 2022.05.14.
• Hegedűs Angéla – Tószegi István 2022.05.14.
• Kozma Tímea – Bihari Csaba 2022.05.21.
• Vincze Tamara – Pál László 2022.06.04.
• Balla Mónika – Lévai Sándor 2022.06.11.
• Pintér Alexandra – Szaszkó Gábor 2022.06.11.
• Farkas Krisztina – Palotai Csaba 2022.06.11.
• Fehér Bianka – Virág Norbert 2022.06.17.
• Hajdú Anikó – Koczkás Tibor 2022. 06.24.
• Szabó Emese Enikő – Farkas Sándor Florin 2022.06.24.

SZERETETTEL GRATULÁLUNK!  
SOK BOLDOGSÁGOT KÍVÁNUNK!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

ELHUNYTAK 

ÚJSZÜLÖTTEK

• Székely István Endre  1940-2021
• Bodor Lajosné (Veres Erzsébet) 1942-2022
• Katona Mihályné (Nagy Julianna) 1936-2022
• Karbusiczky Lászlóné (Hudacsek Éva) 1954-2022
• Vincze Lászlóné (Daka Valéria Erzsébet) 1945-2022
• Egri Tibor  1953-2022
• Mikus Gáborné (Sándor Ilona)  1924-2022
• Mocsorán Jánosné (Kis Mária)  1935-2022
• Kuli Mihály  1942-2022
• Csonka Elemér  1961-2022
• Lipher József Sándor  1950-2022
• Illyés János  1972-2022
• Fazekas József  1959-2022
• Fityó Ferenc  1961-2022
• Takács Szilárdné (Zelei Ilona Margit)  1942-2022

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet  

mindazoknak, akik  

KULI MIHÁLY  
temetésén megjelentek, sírjára elhozták a megemlé-
kezés virágait, mélységes gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család

VÉRADÁS
2022. július 20. (szerda) 13-16 óráig 

Helye: FALUHÁZA 
Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 3.

Minden kedves véradót szeretettel várunk!
Lesták Pálné véradó-szervező

Gondosóra tájékoztató! 
A Magyarország kormánya elindította a „Gondosóra” programot, 

mely megoldással a 65 év feletti, otthonában élő, magyar állampolgárok 
biztonságát és szeretteinkről való gondoskodást kívánja elősegíteni. A 
„Gondosóra” program olyan digitális megoldást kínál, amely segítsé-
gével biztonságban tudhatjuk idős szeretteinket. Feladata, hogy az idős 
emberek biztonságérzetét erősítse, és igény szerint a szükséges intézke-
dést biztosítsa a nap 24 órájában egy diszpécserszolgálat segítségével. A 
„Gondosóra” program keretében megvalósuló jóléti szolgálatatással elő-
segíthető a felhasználók életminőségének javítása.

A „Gondosóra” program feladata, hogy a saját otthonunkban élő idős 
emberek egy egyszerű eszköz segítségével kapcsolatba léphessenek az ál-
taluk előre megjelölt kontaktszeméllyel, aki baj esetén közvetlen és gyors 
támogatást, illetve megoldást nyújthat a problémájukra.

A programról bővebb tájékoztatás elérhető a  
www.gondosora.hu weboldalon.

• Kovács Hunor Árpád  2022.04.15.
• Borsos Lajos Bendegúz  2022.04.24.
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KÉT KIEMELT ESEMÉNY A  
FERZOL Kft. ÉLETÉBEN

A FERZOL Kft. még 2020-ban csatlakozott a Modern Mintaüzem Programhoz. Ebben az évben már három alka-
lommal fogadhattak látogatókat a cég telephelyein. A FERZOL Kft. szolnoki telephelyei révén sikeres pályamunkát 
adott be és a 2022-es évben elnyerte „Szolnok város családbarát munkahelye” elismerő címet.

Az illetékes szakminisztérium és 
az IFKA Közhasznú Nonprofit Alapít-
vány szervezésében létrejött Modern 
Mintaüzem Program fő célkitűzése 
a mikro-, kis-, és középvállalkozások 
versenyképességének javítása, a vállal-
kozói környezet és kultúra fejlesztése, a 
piachoz való magas fokú alkalmazko-
dás támogatása, a hazai vállalkozások 
megerősödésének segítése.

A program egyik kiemelt szolgálta-
tása a mintaüzemek, mintagyárak és 
mintaműhelyek látogatásának lehető-
sége, amelyeken keresztül az érdeklődő 
kkv-k a gyakorlatban, eredeti környe-
zetben ismerhetnek meg olyan megol-
dásokat, technológiákat, alkalmazott 
módszereket, amelyek jó példaként 
szolgálhatnak számukra. Az esemé-
nyek alkalmával a résztvevőknek le-
hetőségük van a tapasztalatcserére és 
üzleti kapcsolatok építésére is. 

A programban résztvevő 100 fejlett, 
mintavállalat a jövő iparágaihoz kap-
csolódóan 16 területre enged betekin-
tést az érdeklődő vállalkozásoknak, 
megismerhetik például a felhő alapú és 
nagy kapacitású csúcstechnológiákat, 
a robotikát, az automatizációt, az ipar 
4.0 fejlesztések világát. A FERZOL Kft. 
büszke arra, hogy fejlett technológiájá-
nak és példa értékű működésének kö-
szönhetően a 100 mintavállalat egyi-
keként, házigazdaként bekerülhetett a 
programba.

Ebben az évben eddig a FERZOL 
Kft. szolnoki és tápiószőlősi telephe-
lyein összesen három látogatás valósult 
meg. A FERZOL bemutatóit nagy ér-
deklődés követte, a programokon min-
den esetben az engedélyezhető maxi-
mális látogatószám jelent meg.

A látogató programok egységes 
rendben az IFKA és a FERZOL Kft. 
tájékoztatóival indulnak, amelyeket 
szakértői közreműködéssel üzemláto-
gatások követnek. Minden alkalommal 
van lehetőség a konzultációra, tapasz-
talatcserére is. 

A vendégeket a FERZOL bemutatók 
során Bíró Zoltán ügyvezető igazga-
tó fogadja, aki a vállalat bemutatása 
mellett az érdeklődők számára a szak-
mai együttműködés lehetőségét is fel-
ajánlja. (további információ: https://
modem4.hu/hu/article/ferzol-kft-tapi-
oszolos )

Szolnok Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata 2022-ben harmadik 
alkalommal hirdetett pályázatot a 
„Szolnok Családbarát Munkahelye” 
cím elnyerésére. A díjat azok a mun-
káltatók kaphatják meg, akik a mun-
ka-magánélet egyensúlyát támogató, 
családbarát szemléletű működésük-
kel hozzájárulnak a város családbarát 
szemléletének erősítéséhez és vállalják, 
hogy családbarát gyakorlatukat folya-
matosan fejlesztik.

A FERZOL Kft. szolnoki telephelyei 
révén lehetőséget kapott, hogy pályáz-
hasson. A magyar családi tulajdonban 
lévő vállalat számára nagy megtisztel-
tetés hogy 2020-ben a döntéshozók a 
FERZOL Kft-nek adományozták ezt a 
díjat a 250 fő feletti gazdálkodó szerv 
kategóriában. Az elismerést Bíró Zol-
tán ügyvezető úr hivatalos távolléte 
miatt Balogné Dányi Judit HR vezető 
vette át. Az elismerő cím birtokosa az 
elnyeréstől számított két éven keresztül 
jogosult a cím használatára.

A díszokleveleket átadó Szalay Fe-
renc polgármester köszöntőjében el-
mondta, hogy jó néhány cégnél ta-
pasztalható folyamatos fluktuáció, 
ami a munkáltatóknak sem jó, ezzel 
szemben előnyös, ha stabil munkavál-
lalói környezetet biztosítanak, ame-
lyet tovább erősítenek a családbarát 
intézkedések. (további információ: 
http://info.szolnok.hu/hirek-m21/atad-
tak-a-szolnok-csaladbarat-munkahe-
lye-cimeket-n11672?fbclid=IwAR3LH-
k y1IRCjx 9rn9roMgRQjY bSpGZ -
kASMHF2PjRoXII7iobaBy6uMq3fdU) 

A FERZOL Kft. 2022-ben is lé-
pést kíván tartani a változó gazdasági 
környezet kihívásaival, stabil hátteret 
biztosítva munkavállalóinak, tovább 
fejlődve, növelve hatékonyságát és 
gyártási kapacitását mindezekkel 
fenntartva és tovább erősítve vevői, 
partnerei elégedettségét.
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HARMÓNIA 
EGÉSZSÉGCENTRUM

A legtöbb egészségügyi problémára megoldás lehet a reflexo-
lógia. Krónikus, degeneratív betegségek esetén javasolt terápi-
ás kezelés, amely egy teljeskörű állapotfelméréssel kezdődik. 

A reflexológia a Természetgyógyászat egyik nagyon hatékony 
kiemelkedő ága, mellyel feltérképezhető a szervezetünkben 
lévő különböző változások, zavarok (nem helyettesíti a hivata-
los orvoslást, de nagyon hatékony kiegészítő terápia lehet mel-

lette). Talpunk olyan, mint egy térkép, a hozzá értők eligazodnak, kiigazodnak azokon a pon-
tokon melyek összeköttetésben állnak a belső szerveinkkel, testrészeinkkel. 

Szeretettel várom azokat az érdeklődőket, akik támogatják a természetes 
módszerekben lévő lehetőségeket. 

PATAI SZILVIA 
Természetgyógyász-Reflexológus-Gyógymasszőr 

Elérhetőség: Cegléd, Szent Imre herceg út 29 fsz./2 | Tel.: 06 70/268-1030 

Újabb államilag támogatott fejlesztések a B.C. Techno-Plast Kft-nél
A tápiószelei polgármester, Dobos Imre György gratulált Patai Józsefnek, a B.C. Techno-Plast Kft. ügyveze-
tőjének egy fejlesztési pályázat sikeres végrehajtásához. A pályázat forrása Pest megye Területfejlesztési 
Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához 
nyújtandó célzott pénzügyi támogatás, melyet a Pénzügyminisztérium támogat. A támogatási teljes 
összege 23,12 M Forint. A fejlesztés célja és a támogatott tevékenység főbb eleme 2 db TedericD250 
típusú fröccsöntő gép beszerzése. A fejlesztés eredményeként a gyártási folyamatok jóval energiata-
karékosabbá váltak, a termékskála bővült, a termékek minősége emelkedett, így a versenyképességünk 
javult, valamint piaci pozíciónk hosszú távon erősödik. 
A pályázat megvalósításának helye 2760 Nagykáta, Jászberényi út 0131/771. A támogatott tevékenység 
megkezdésének időpontja 2021.10.29., befejezésének időpontja pedig 2022.03.08.
A támogatott tevékenység oly módon kapcsolódik a kedvezményezett tevékenységéhez, hogy az ágazati 
pozíció és a versenyképesség megtartásához a gépparkot folyamatosan modernizálni kell. Olyan terméke-
ket kell előállítanunk, melyeknek használhatósága hosszú intervallumot foglal magába, hiszen műanyag 
termékekről van szó. Ezeket az új gépek beszerzésével tudjuk biztosítani, amelyek gyorsabbak, digitáli-
sak és energiahatékonyabbak. Ezen pozitívumok hatására az árrést növelni tudjuk és eredményesebbek 
leszünk, ezáltal többet tudunk fejlesztésekre fordítani, ezzel csökkentve a környezeti terhelést.
A támogatott tevékenységtől az alábbi eredmények, illetve társadalmi-gazdasági hatások várhatóak:
– Az energiahatékonyan működő gépeknek köszönhetően a működési költségek optimalizálása 

megvalósul, hiszen az energiatakarékos megoldásoknak köszönhetően javítani tudjuk termékeink elő-
állítási költségét.

– A fejlesztés eredményeként árbevételünk minimum 10-15%-os növekedésével számolunk, mely a ma-
gasabb minőségű termékeknek, a szélesebb termékskálának és a költséghatékonyabb működésnek kö-
szönhető.

– A folyamatosan növekvő kapacitás mellett szükséges lesz a humánerőforrás bővítésére, amivel a foglal-
koztatottak számát szeretnénk emelni.

Köszönjük a Pénzügyminisztérium támogatását!


