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Közélet - Önkormányzati hírek
Beszámoló a 2018. április 26. napján tartott 

képviselő testületi ülésről
Napirendi pontok

1. Beszámoló a Nagykátai Rendőrkapitányság 
2017. évi munkájáról

A beszámolót a kapitányság új vezetője Salánky 
Zoltán rendőralezredes úr tartotta meg. Össze-
foglalójából kiderült, hogy a Nagykátai Rendőr-
kapitányság teljesítménye a többi kapitányság 
eredményességéhez hasonlítva kiemelkedően ma-
gas színvonalú volt. Statisztikai adatok vonatko-
zásában élen jár más kapitányságokhoz képest.

Alezredes úr véleménye szerint a még hatéko-
nyabb munkavégzés érdekében szükség lenne a 
kapitányság személyi állományának a bővítése, 
igyekszik ez ügyben pozitív változást elérni.

A testület elfogadta a beszámolót.

2. A Településkép védelméről szóló rendelet elfoga-
dása

Ahogy korábban már informáltuk a lakosságot, 
az önkormányzatok számára törvény írja elő, 
hogy a településképet meghatározó építésze-
ti megoldásokról, előírásokról, javaslatokról 
(anyaghasználat, szín, forma, stb. vonatkozásá-
ban) rendeletet kell alkotni. Praktikusan a rende-
let azt szeretné elérni, hogy a települések egysé-
ges, rendezett képet mutassanak.

Néhány település igen szoros keretek között ha-
tározza meg, hogy az ingatlantulajdonosok pél-
dául milyen anyagokat, színeket, formákat hasz-
nálhatnak az ingatlanok kivitelezése, felújítása 
során. Önkormányzatunk képviselő-testületének 
egyöntetű véleménye szerint, minél tágabb le-
hetőségeket kell a jövőben biztosítani az ingat-
lantulajdonosoknak arra, hogy saját ízlésüknek 
megfelelően alakítsák ki életterüket. Fentiek okán 
az elfogadásra szánt rendelet jobbára csak aján-
lásokat tartalmaz, kötelező jelleggel minimális 
előírásokat tartalmaz annak érdekében, hogy az 
ingatlantulajdonosok igényei maximálisan érvé-
nyesülhessenek. A rendelet elfogadás még nem 
történt meg, mert a Lechner Tudásközpontnak is 
jóvá kell hagyni a rendeletet, s csak azt követően 
léphet az életbe.

3. Beszámoló a Tápiósági Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat és a jegyzői gyámhatósági munkájáról

A beszámolót Völgyiné Berényi Anita tartotta 

meg. Beszámolójából kiderült hogy önkormány-
zatunk a lehetőségekhez képest maximálisan 
eleget tesz az ellátandó feladatok adta kötele-
zettségeknek és hatékonyan végzik munkájukat. 
A visszajelzések alapján, mind az ügyfelek, mind 
az együttműködő szervek is elégedettek az önkor-
mányzat munkájával.

A testület elfogadta a beszámolót.

4. Döntés a civil szervezet támogatására kiírt pá-
lyázat eredményéről

A testület az alábbi összegekkel és módon támo-
gatja a pályázókat

- Tápiósági Községi Sportkör részére 800.000,-
Ft támogatást nyújt

- Tápiósági Polgárőr Egyesület részére 
300.000,-Ft támogatást nyújt

- Tápiósági Lovas Sportegyesület részére 
100.000,-Ft támogatást nyújt

- Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány ré-
szére 100.000,-Ft támogatást nyújt

- Tápióságért és Hagyományaiért Egyesület  
részére 100.000,-Ft támogatást nyújt

- Tápiósági Vadvirág Nyugdíjas Klub Egyesü-
let részére 60.000,-Ft támogatást nyújt

- Tornádó Harcművészeti Egyesület részére 
természetbeni támogatást nyújt a Sportcsar-
nok ingyenes használata által

5. Tápió Natúrpark létesítésével kapcsolatos dönté-
sek

Ahogy korábban már tájékoztattuk a Lakosságot, 
a Tápió Közalapítvány közreműködésével a tér-
ség önkormányzatai Natúrparkot kívánnak létre-
hozni. Az ehhez szükséges adminisztratív jellegű 
szándéknyilatkozatok meghozataláról döntött a 
testület.

A teljeskörű tájékoztatás érdekében a következő 
sorokban a Tisztelt Olvasó a natúrpark értelme-
zését olvashatja: 

„A natúrpark Magyarországon a nemzeti park, 
tájvédelmi körzet és természetvédelmi terület 
mellett a természeti és kultúrtörténeti értékek 
megőrzésének negyedik szervezeti formája a ter-
mészetvédelmi törvény 2004-es módosítása óta. 
A natúrpark az ország jellegzetes természeti, 
tájképi, és kultúrtörténeti értékekben gazdag, a 
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természetben történő aktív kikapcsolódás, felü-
dülés, gyógyulás, fenntartható turizmus és a ter-
mészetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, 
továbbá a természetkímélő gazdálkodás megva-
lósítását szolgáló nagyobb kiterjedésű területe, 
amely a jogszabályban foglaltaknak megfelelően 
jön létre. A natúrpark települési önkormányzatok 
és magánszemélyek összefogásán alapuló, köz-
alapítvány vagy egyesület által fenntartott, kezelt 
terület. A védettségi kategóriák között a nemzeti 
park és a tájvédelmi körzet között áll.”

6. Család- és Gyermekjóléti Szakmai Programjának 
módosítása

Ez év elején a kormányhivatal ellenőrzést végzett 
a Szolgálat működésének vonatkozásában. Mind-
amellett, hogy elviekben mindent rendben talált, 
néhány adminisztratív jellegű változtatást kért és 
javasolt a vonatkozó szabályzatokban, dokumen-
tumokban. Erre vonatkozik a 7. napirendi pont is. 

A testület elfogadta a módosítást

7. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működés 
Szabályzatának módosítása

Lásd előző pont.

8. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatására vonatkozó pályázat benyújtása

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen 
pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi 
központi költségvetéséről szóló törvény szerint 
az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fej-
lesztések támogatására Önkormányzatunk a „b) 
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktú-
ra-fejlesztés, felújítás vagy új sportlétesítmény 
létrehozása (sportfejlesztés)” alcélra szeretne 
pályázni. A pályázati kiírás 5. pontja határoz a 
szükséges önerő mértékéről, ami függ a megvaló-
sítandó alcéltól, illetve a település adóerő-képes-
ségétól. Önkormányzatunk esetében a támogatás 
mértéke a fejlesztési költség 85 %-a. így az öne-

rő mértéke a fejlesztési költség 15 %-a. Testület 
határozata értelmében a Papp Károly Általános 
Iskola sportlétesítménnyel történő bővítési mun-
káira kíván pályázatot benyújtani. A pályázat 
összköltsége: 23.500.000.- Ft, az ehhez szükséges 
önerő: 3.525.000.- Ft. A pályázat tartalma kültéri 
tornapálya, fitneszpálya, távolugrógödör, kerék-
pár/gördeszka/görkorcsolya pálya.

9. A General Architect Kft. székhely bejelentéséhez 
való hozzájárulás

Településünkön több kivitelezési munkát végző 
General Architect Kft. korábban a Klubház bér-
lete által telephelyként jelölte meg a 2253 Tápi-
óság, Papp Károly út 41. szám alatti ingatlant. A 
Kft. kérelme alapján ezúttal a vállalkozás székhe-
lyét kívánja a szóban forgó ingatlanba áthelyez-
ni, melyhez a testület hozzájárult.

Rendkívüli testületi ülés témája:

 A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett 
az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd 
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 
korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal 
Pest megye területén. Önkormányzatunk a Cicahegyi 
úton úttest, járda felújítására és a Rákóczi úton 
gyalogátkelőhely létesítésére nyújtott be pályázatot. A 
pályázati kiírás határoz a szükséges önerő mértékéről, 
ami függ a megvalósítandó alcéltól, illetve a település 
adóerő-képességétól. Önkormányzatunk esetében a 
támogatás mértéke a fejlesztési költség 95 %-a. így az 
önerő mértéke a fejlesztési költség 5 %-a. A pályázat 
összköltsége 108.463.515.- Ft, az ehhez szükséges önerő: 
5.423.175.- Ft. Várható támogatási összeg: 103.040.339,- 
Ft. A testület elkülönítette a költségvetésben az önerőt.

Köszönettel,

Halasi Anita

polgármester

DR. KÁSA GÁBOR ÜGYVÉD PERES ÜGYEKBEN KÉPVISELETET,
JOGI TANÁCSADÁST ÉS OKIRATOK SZERKESZTÉSÉT VÁLLALJA

ELÉRHETŐSÉGEI:
CÍM: 2760 NAGYKÁTA, SZABADSÁG TÉR 7.

TELEFON: 06/20-9563-480 
FAX: 06/29-441-248

E-MAIL: KASAG@MONORNET.HU
MINDEN HÉTEN CSÜTÖRTÖKÖN 15.00-TŐL 16.30-IG ÜGYFÉLFOGADÁST
ÉS TANÁCSADÁST TART A POLGÁRMESTERI HIVATAL NAGYTERMÉBEN.

SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ ESETÉN, KÉRJÜK A MEGADOTT TELEFONSZÁMON
SZÍVESKEDJENEK ELŐRE IDŐPONTOT EGYEZTETENI.
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Az önkormányzat időszámítási módszerei kicsit eltérnek a meg-
szokottól. Nyilvántartunk költségvetési évet márciustól-februá-
rig, naptári évet, januártól-decemberig, és most bevezettük az 
úgynevezett kulturális évet, mely rétesfesztiváltól-rétesfeszti-
válig tart.

Lezártunk tehát ismét egy évet, elmúlt a fesztivál. Elmúlt, 
ahogy azt többek között Czerván György Államtitkár Úr is 
megfogalmazta, Tápióság eddigi legsikeresebb kulturális és 
gasztronómiai fesztiválja, a VI. Tápiósági Rétessütő és „Halat, 
mi jó falat” Fesztivál.

A tavalyi záró cikkben már felfedtem a siker, vagyis a jó recept 
titkát. Ezt idén csak megerősíteni tudom. „A jó fesztivál recept-
je nem más, mint sok-sok áldozatkész önkéntes, vendégszere-
tő közösség, egy ideális helyszínen.” Az önkéntesek idén még 
többen voltak, még lelkesebbek voltak. Általuk, az ő vendég-
szeretetük által lett családias hangulata, lelke a napnak. Szerve-
zőként nem tudok elég hálás lenni nekik. Nincs az az elismerő 
oklevél vagy „after party” amin keresztül ezt ki lehet fejezni. 
Azonban azt látom, épp az általuk megteremtett hangulatú 
fesztivál léte az, ami őket is élteti, inspirálja. Mondhatjuk tehát 
megvalósult egy ilyen tekintetben is önfenntartó rendezvény.

A fesztivál napját, részben annak érdekében, hogy a rendezvény 
a helybeliek körében is még népszerűbb legyen, falunapként is 
meghirdettük. A célt itt is elértük. Talán ennyi sági a 2015-ös 
nagysikerű esti falunapi előadás óta nem volt jelen rendezvé-
nyen. Mindez a sokszínű színpadi programokon túl, talán an-
nak a kezdeményezésnek is köszönhető, hogy falunap lévén, 
évről-évre szeretnénk egy-egy helyi egyesületet felkarolni, 
bemutatni. Első alkalommal a Tápiósági Lovassport Egyesület 
kapta meg a lehetőséget a bemutatkozásra, amit maximálisan ki 
is használtak. A park központjában felállított sátruk üde szín-
foltja volt a napnak, ahol mi mást is készíthettek volna ebédre, 
mint sült halat. A rétessütő versenyre benevezett csapatuk Édes 
rétes kategóriában I. helyezést ért el, s ezen felül nagyban hoz-
zájárultak annak a kb. 8000 szelet rétes elkészítéséhez, mellyel 
a látogatókat vártuk.

A gyerekek és családok szórakoztatásában is kivették a részü-
ket a póni lovagoltatással és a nap közbeni tavaszköszöntő lo-
vas kocsikázással. Lovas iskolájuk növendékeivel pedig látvá-
nyos bemutatót tartottak a közönség számára, melyet követően 
bárki lóra is pattanhatott a látogatók közül. Bízom benne, hogy 
valamennyi helyi egyesület számára példát mutattak helytállá-
sukkal. Ezúton is köszönet a részvételükért!

Rajtuk kívül természetesen a település számos helyi egyesüle-
te, civil szervezete megragadta az alkalmat és szerepet vállalat. 
A Vadvirág Hagyományőrző és Nyugdíjas klub miután ismét a 
legeredményesebben szerepelt a rétessütő versenyben és meg-
tartották a réteskirálynő címet, látványos, több generációt átíve-
lő műsorral készültek a színpadi programok sorában.

A Községi Sportkör erőfölényét kihasználva nevezett ismét a 
rétessütő versenyre, és ért el igen szép eredményt. A Tápiósá-
gért és Hagyományaiért Egyesület is megosztotta erejét, hiszen 
a rétes készítésen túl egyesületük finom ebéddel is várta a lá-
togatókat. Az iskola is örömmel tett eleget felkérésünknek. A 
jótékonysági báljukon már hagyományosnak mondható nyitó-
táncot mutatták be a nyolcadikosok az esti programok között.

Idén a falunap vendégeiként köszönthettük Pográny testvérte-
lepülésünk képviselőit, akik a több évtizedes kapcsolat okán 
bízom benne, már nálunk is otthon érzik magukat. Népvise-
letüket, hagyományaikat egy tartalmas színpadi műsor során 
mutatták be.

Az idei falunap egy kivételes, községünk életében kiemelt fi-
gyelmet érdemlő eseménynek is otthont adott. Elérkezettnek 
láttuk az időt, hogy díszpolgári cím adományozásával köszöne-
tet mondjunk két olyan személynek, akik példamutató módon 
végzik munkájukat.

2018. április 28-án Tápióság Község Képviselő-testülete a 
Tápióságért Alapítvánnyal közösen díszpolgári címet adomá-
nyozott dr. Prepok Rita doktornőnek, és Molnár Tiborné asz-
szisztensnek, a mi injekciós Erzsikénknek. Ezúton is szívből 
gratulálok nekik, munkájukhoz, életükhöz jó egészséget és ki-
tartást kívánok!

A programok társításával vissza nem térő lehetőséget kapott 
a településünk, hogy országnak-világnak megmutassuk féltett 
kincseinket, értékeinket. Olyan művészek, világot látott előadók 
társaságát élvezhették a mi fellépőink és a látogatók egyaránt, 
mint a Liszt Ferenc díjas magyar népzenész, a Fölszállott a páva 
színpadáról ismert Pál István Szalonna és bandája, a Örökös 
Kiváló Együttes Tápiómente Táncegyüttes, természetesen Te-
rék József és barátai élő zenéjének kíséretével. Itt külön kiemel-
ném azt a szívmelengető látványt, amivel a Gézengúz ovisok 
álltak színpadra. Minden alkalommal hatalmas élményt adnak, 
gyermeki őszinteségükkel, mosolygós arcukkal. Lelkesedésük-
kel lenyűgözik a közönséget. De a mostani fellépés még ezen is 
túltett, hiszen a Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett Te-
rék József és barátai élő zenéjére táncolhattak. Nyilvánvalóan 
az elfogultság érzése is mondatja velem, de véleményem sze-
rint a falu történetének, hagyományőrzésének fontos pillanata 
volt ez a fellépés. Külön köszönet illeti Laczkóné Marikát, aki 
ehhez felkészítette az ovi néptánccsoportját, és Terék Józsefet, 
hogy vállalták a közös fellépést.

Remélem, hogy az ovisokban, látva az őket követő Tápiómente 
Táncegyüttes utánpótlás és gyermekcsoportját, valamint az élő-
zene élménye, kellően mély nyomot hagyott ahhoz, hogy foly-
tassák a néptáncot, akár a Tápiómente háza táján.

VI. Tápiósági Rétessütő és „Halat, mi jó falat” Fesztivál
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A színpadi programot a Tápiógyörgyei Ifjúsági Fúvószenekar 
nyitotta, megteremtve ezzel a tökéletes fesztiválhangulatot. A 
művészetkedvelő közönség számára életmű kiállítással készült 
Szabó Anna kortárs alkotóművész. A több mint 20 kézműves 
kirakodónak köszönhetően a vásári forgatag minden igényt ki-
elégített. Fazekas, keramikus, esztergályos, fafaragó termékei, 
fa népi játékok, ásványok, féldrágakövek, dekopázs, valamint a 
Tápiómenti Kézműves Egyesület portékái közül válogathattak 
a látogatók.

Ismét sorainkban köszönthettük, és ezúton is köszönjük, hogy 
elfogadták meghívásunkat a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazga-
tóságát, a Tápió Közalapítványt, valamint a Magyar Madárta-
ni Egyesület helyi csoportját. A legkisebbek szórakoztatásául, 
természetesen a nap értékeit szem előtt tartva, népi játékokat, 
kézműves foglalkozásokat, népi hangszerbemutatót választot-
tunk, melyben a Mosolyudvar Népi Játszótér, a Kalamayka és a 
Hagyományőrző Kelevézek voltak partnereink.

Este pedig a szórakoztatásé volt a főszerep. Ehhez az alap han-
gulatot az Irigy Hónaljmirigy biztosította, majd a Buzás Csilla 
által rendezett, helyi szereplők közreműködésével előadott Jé-
zus Krisztus Szupersztárból láthattunk részleteket. Bár az előa-
dás elsődleges célja a majdani egész estés bemutatóhoz történő 
„toborzás” volt, ettől függetlenül fantasztikus fél órának lehet-
tünk szem és fültanúi.

S hogy mindezen kulturális színpadi programoknak, és kiegé-
szítő eseményeknek mi adja az alapot? Természetesen a hal, a 
rétes, és most már a pálinka.

Az ünnepi asztal főétele a „Halat, mi jó falat” Fesztivál kereté-
ben készült el az idei évben is. A Dányádi-Szajcz Családi Hal-
gazdaság közel 500kg halból készített bajai jellegű halászlevet, 
sült halat, és haltepertőt. A kiválóan elkészített ételek kifogá-
solhatatlan módon járultak hozzá a fesztivál, és a fesztiválon 
keresztül a Földművelésügyi Minisztérium célkitűzéséhez, a 
halfogyasztás népszerűsítéséhez. A gyerekek ismét hatalmas 
lelkesedéssel fogadták a halsimogatás lehetőségét is.

Az idei rétessütő verseny, számomra mérföldkő volt a hagyo-
mányok ápolása tekintetében. A rendezvény ötletgazdájának 
álma vált valóra azáltal, hogy a benevezett csapatok között 
szép számmal láthattunk idén fiatal lányokból, asszonyokból 
álló csapatokat, baráti társaságokat.

Munkájukat, és az elért eredményeiket látva, azzal a feltétele-
zéssel merek élni, hogy nem először volt a kezükben rétestész-
ta. A versenyt megelőzően minden bizonnyal próbasütéseket 
végeztek, nagymamákkal konzultáltak, készültek szívvel-lélek-

kel. Tehát elmondható, hogy itt nálunk Tápióságon, ismét van 
egy fiatal generáció, akik tudnak és szeretnek rétest készíteni. 
Ez az igazi hagyományőrzés. Mindehhez persze kellettek az 
előző évi csapatok, akik bemutatták, megszerettették ennek a 
süteménynek a készítését. Lelkesedésükkel „megfertőzték” a 
felnövekvő generációkat. Ma ezen csapatok egy része, a rétes-
műhely „szolgálatába” áll. Köszönet illeti tehát a már tapasztalt 
csapatokat, és az újonnan ékezőket, épp úgy, mint azokat, akik 
rendezvényünk népszerűségét bizonyítva, közelebbi-távolabbi 
vidékekről érkeztek hozzánk, úgy mint Tápiószecső, Tápió-
bicske, Mende vagy éppen Mikepércs.

A verseny kuriózuma az évről-évre egyre nagyobb volumenű 
rétesműhely. Itt azok a látogatók tehetik magukat próbára, akik 
még nem vértezték fel eléggé magukat ahhoz, hogy benevez-
zenek a versenybe, azonban szeretnék kipróbálni a rétestészta 
gyúrását, vagy húzását.

A rétesműhely idei munkájában, a már majdnem kellő meny-
nyiségű rétes elkészítésében, idén hatalmas szerepet vállalt, és 
ezúton is köszönet illeti a Tápióság Pékséget!
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A korábbi évek észrevételeit megszívlelve az idei év újdonsá-
ga, a fesztivál témáit illetően, a pálinka volt. Kovács Gábor, és 
Gulyás Róbert pálinkafőző mesterek jóvoltából, nagy sikerrel 
és magas mintaszámmal került megrendezésre az I. Tápiósági 
Regionális Pálinka és Párlatverseny. A verseny során kihirde-
tésre került Tápióság Pálinkája is, mely megtisztelő cím első 
tulajdonosa Juhász Krisztián lett. Jövőre ezen esemény keretei 
között további programokkal várjuk majd, nem csak a verseny-
zőket, hanem a látogatókat is.

Tartalmas, eseményekben és programokban gazdag nap lévén 
az összefoglaló írást sem lehetett ennél rövidebbre fogni. Nem 
önmagamat ismételve, hanem még inkább hangsúlyozva sze-
retném ismét köszönetemet kifejezni valamennyi önkéntesnek, 
Kővágó Jánosné Piroska műsorvezetőnek, háziasszonyoknak, 
és házigazdáknak, polgárőröknek, helyi egyesületeknek, civil 
szervezeteknek, intézményeknek az egész napos odaadó mun-
kájukért.

Köszönjük Gulyás Andrea Államtitkár Asszonynak, hogy el-
fogadta meghívásunkat, és ismét velünk töltötte ezt a tavaszi 
napot, vállalva a rétessütő verseny fővédnökségét.

Köszönet illeti a rendezvény támogatóit, akik évről-évre állnak 
a rendezvény mellé, és anyagi támogatásukkal segítik munkán-
kat..

•	 Dányádi-Szajcz Családi Halgazdaság

•	 Tápióság Pékség

•	 Laczkó Team Kft.

•	 Erdélyi Zsolt

•	 Dorill Bt.

•	 Kun Károlyné – Kati bolt

•	 Köcze Ildikó – Megveszlek Kft.

•	 Nagy Gergő – Raklapüzem

•	 General Architect Kft.

Köszönettel:

Kun-Halasi Katalin

Kedves Tápióságiak!

A május hónap a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását is magával hozza!
Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy Tápióságon mely alapítványok és egyesületek

jogosultak ezen támogatási formára:

Tápióságért Alapítvány
Adószámunk: 19184207-1-13

Boldogabb Óvodás Évekért Alapítvány
Adószám: 18698257-1-13

Tápióság Községi Sportkör
Adószáma: 19831772-1-13

Ha kérhetjük adója 1%-ával támogassa munkájukat!
Köszönjük!
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ISKOLAI ÉS ÓVODAI HÍREK
„Urak, akik a világ dolgait igazítjátok: adjátok vissza a 

hegyeimet!”

Gyermekeink Kárpátalján
Iskolánk immár harmadik alkalommal nyerte meg az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által kiírt Határtalanul! pályázatot, 
melynek keretein belül hetedikeseink idén Kárpátaljára 
látogathattak a Csillagösvény Utazási Iroda közreműködésével. 
S mivel az idő a jelen emberi ismeretek szerint csak egy irányba 
tart, e rendhez alkalmazkodva egy élménybeszámolóval 
gazdagítanám a tisztelt olvasót.

Kezdetek: rengeteg tervezés, ábrándozás mind a gyerekek, 
mind pedig az osztályfőnök részéről; sok-sok szervezés, e-mail 
és telefon – de ne merüljünk unalmas részletekbe.

A Nagy nap: 2018. április 27-én reggel 6 órakor, az útlevelek 
meglétének ellenőrzése után, a várakozásokkal teli gyerekek 
és a zajos gyerekekkel teli autóbusz rend szerint elindult a 
sportcsarnok elől. Aztán kb. 5 percnyi út után megfordult, és 
visszatért a kiindulási helyre. A tanulók a forduló busz láttán 
igencsak halkra váltottak, nem tudták, mindez miért történik, 
de én igen – az iskolában felejtettük a kárpátaljai gyerekeknek 
szánt ajándékokat és adományokat. Mindez azonban nem 
lankasztotta a jókedvet, és majd három órás utazás után, 
egy-két szükségvégző pihenő szükségszerű beiktatásával, 
megérkeztünk az első helyszínre, mely utunk témájához A 
Rákóczi-szabadságharc emlékútján Kárpátalján szorosan 
köthető: Nyírbátorba. Itt találkoztunk az idegenvezetőnkkel 
Varga Évával, és a minorita templomot már az ő társaságában 
tekintettük  meg. Első látásra semmi különös: „Templom, 
szentek, oltárok – a szokásos” – gondolták a gyerekek és 
felnőttek egyaránt, amikor a plébános úr szavai nyomán 
megelevenedett a történelem, és kiderült hogy mindez fából 
van, közel 500 éves, túlélt tüzet és vizet egyaránt. Innen a 
Báthori várkastélyba sétáltunk sárkányokkal övezve: a sétányt 
falból kitörő, vízből előbukkanó fenevadak szobrai szegélyezik. 
A kastélyban panoptikum működik élethű viaszbábokkal; egy 
időutazás keretében Fráter Györggyel, Izabella királynéval 
és Kinizsi Pállal is fényképezkedhettünk, tanúi lehettünk a 
nyírbátori titkos szerződésnek, melynek eredményeképp Erdély 
Habsburg uralom alá került.
Irány a magyar-ukrán határ, ahol buszként egyedül voltunk 
ugyan, mégis másfél órába telt az átjutás. Beregszász 
központjába, a Bethlen-Rákóczi kastélyba tartottunk, ahol 
a Beregvidéki Múzeum kiállítását tekinthettük meg Sepa 
János igazgató úr tárlatvezetésével: láthattuk az Esze Tamás 
által kibontott Rákóczi-zászló hű másolatát, ős- és ókori 
emléktárgyakat, azonban a gyerekek fantáziáját valamiért 
mégiscsak a fiú és lány születésekor pálinkaivásra használt,  
nemeket kiválóan kiemelő és ábrázoló poharak élénkítették 
leginkább. A régi, felújítatlan falak és padló, az nyikorgó ajtóra 
szerelt csengettyű és a változatos hangvételű tárlatvezetés 
mindenkit magával ragadott, maga mögé utasítva bármely 
modern virtuális barangolást frissen mázolt, rendezett és 
múzeumnak kinevezett épületekben. (Hasonló élményben volt 
részünk Beregszentmiklóson is, de türelem, kedves olvasó, ne 
szaladjunk a jövőbe).

Este 7 körül érkeztünk Mezőgecsére a szálláshelyünkre: a 
kívülről nem is oly hatalmasnak látszó Fazekas panzió nagy 
belső termeivel és zegzugos, a szobákhoz vezető lépcsőivel 
azonnal elnyerte mindannyiunk tetszését, mint ahogy 
gazdasszonyunk Klárika is pillanatok alatt belopta magát a 
szívünkbe kedvességével, segítőkészségével és természetesen 
azokkal a kis süteményekkel és italokkal, amelyekkel 
üdvözlésképp kínált bennünket. A vacsora fenséges volt, mint 
ahogy a reggelik és a többi étkezés is minden nap. A fa lépcsők 
mostantól 4 napon át dübörögtek a gyerekek „halk” lépteitől 
este, éjjel, hajnalban, az udvar visszhangzott a „csendes” 
beszélgetésektől, nevetéstől ugyanezen napszakokban. Az 
alvás így kicsit hiánycikk lett.J
A fenti mondat tartalmának következményeképp másnap 
lassú járású álmos zombik népesítették be az étkezőt, majd 
a Munkácsra tartó buszt, melyen a kb. 1 órás út alatt lassan 
mindenki magához tért. Mindannyiunk szíve talán itt fájdult 
meg először: a fölénk tornyosuló bevehetetlen Rákóczi-Zrínyi-
Thököly fészek alatt, kezünkben a kifeszített magyar lobogóval, 
rajta a Tápióság felirattal. A vár néhol másfél-két méter vastag 
falai közül Munkács és környékének lélegzetelállító panorámája 
gyönyörködtette szemünket, elménket. S felettünk a turul 
madár őrzött mindent kitárt szárnyai alatt. Igencsak megfelelő 
töltekezés volt az előttünk álló további kalandokhoz.
Beregszentmiklóson a Rákócziaknak is sokszor otthont adó 
várkastély valóban titokzatos falai között, sőt, falaiban is 
sétálhattunk: merthogy az egyik terembe tényleg a falban 
vezető titkos, szűk járaton át jutottunk be, ahol a régmúltban 
kíváncsi fülek hallgatózhattak. A termek romos falaikkal, néhol 
beomlott, üszkös mennyezetükkel szigorúan őrzik a történelmet 
– felújításra az ukrán államnak nincs pénze.
Ezután a sok „csúcs” program közül talán az egyik 
legmagasztosabb következett: a Vereckei hágóra kapaszkodott 
fel buszunk, próbára téve kitűnő sofőrünk türelmét és 
tudását. (Csak az érdeklődés felcsigázása végett: ő is nagy 
népszerűségnek és szeretetnek örvendett körünkben.) 
Idegenvezetőnk közben mesélt: történelemről, településekről, 
Rákóczi önként vállalt száműzetéséről, ahová ő is a hágón át 
távozott hű ruténjai kíséretében. E sorokat írva Arany János 
szavai jutnak eszembe azon érzéssel kapcsolatban, mely akkor, 
ott mindnyájunkat hatalmába kerített: „Szó bennszakad, hang 
fennakad, lehellet megszegik.” Körbe állva imaként mondtuk 
el a Himnuszt, középen azzal az általunk és megkoszorúzott 
emlékművel, melyet oly sokszor gyaláztak ismeretlenek, mely 
– az alant elterülő tájjal és a környező végtelen hegyekkel 
egyetemben – több mint ezeregyszáz éves európai múltunknak 
egyik rendíthetetlen alapköve e mai nemzetpusztító világban. 
Wass Albert szerint „a kő marad”, de szavait tovább kell 
gondolnunk: szívünk a kő, s benne a múltunk, ami marad, még 
ha a kézzel tapintható erős sziklát irigy kezek le is rombolják…
„Levezetésképp” a 2. világháború alatt épült Árpád-vonal 
bunkerrendszer parancsnoki részét csodálhattuk meg több 
tíz méter mélyen a hegy gyomrában. Bár a terület ezen része 
szeizmikusan enyhén aktív, a 70 évnél is idősebb alagutak 
falain egy repedés sem található!
A vacsora után a helyi néptáncegyüttes kápráztatott el 
mindnyájunkat egy fergeteges előadással: éreztük a szoknyák 
suhogását, a padló remegését a fiúk dobbantásaitól. A hangulat 
olyannyira a tetőfokára hágott, hogy – a felnőttek nem kis 
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1999. szeptemberétől minden tanévben megalakul a Tápiósági 
Gézengúz Óvoda néptánccsoportja. Általában az aktuális nagy-
csoportosakból, de nem egyszer volt már példa, hogy középső, 
sőt kiscsoportos gyermek is szerepelt. 

Az eltelt évek alatt kinőttük az óvodát. Szépen sorba, apránként 
egyre több fellépésünk lett: először a szülők bálja, tanévzáró. 
Később a falu vezetése elkezdett falunapokat szervezni, falu-
szintű ünnepélyeket, ahová az iskolások mellett egyre többször 
minket is meghívtak. Évente több fellépésünk is van:

Szeptember vége: szüreti felvonulás; november: szülők bálja, 
jótékonysági bál; január: Magyar Kultúra Napja; március 15.: 
Nemzeti ünnep; április: Tápiósági rétesfesztivál; június: Tané-
vzáró, ballagás; augusztus 20.: Falunap Tápióságon. Nagy él-
mény volt a Tápiófeszten Nagykátán is szerepelni. Ez volt az 
első falun kívüli szereplésünk, ami nem várt elismerést hozott. 
A faluban bármilyen megmozdulás van, ránk számíthatnak. 

Az óvoda alapítványa /„Boldogabb óvodás évekért Alapít-
vány”/, pár éve helyi jellegű népviseletre pályázott 500 ezer ft. 

Tápiósági Gézengúz Óvoda néptánccsoportja

meglepetésére – gyermekeink egytől-egyik beálltak, és együtt 
tanulták, gyakorolták a lépéseket, mozdulatokat a csoporttal. A 
mosolyok és a kipirult arcok magukért beszéltek.
A vasárnap első állomása a Tiszaújlak melletti Turul-emlékmű 
volt, mely a Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájának 
állít emléket a Tisza partján. Koszorúnk itt is elhelyezésre 
került. A nagyszőlősi Perényi-kastélyhoz érkezve lassan ismét 
magához tért a csapat, így a 25 kilométerrel arrébb magasodó 
huszti várromokhoz vezető kaptatót sikeresen küzdötte le. A 
kicsiny falunk nevét hordozó magyar zászló e domb ormán is 
lobogott, mint ahogy a técsői református templom bejárata előtt 
is, melynek közel 200 darabos fakazettás mennyezete egyedi a 
világon.
Ezután kerültünk „középpontba” Terebesfejérpatakon, ahol 
Európa állítólagos földrajzi közepén állhatunk, majd Rahón 
a szőke Tisza születésének lehettünk tanúi a Fekete és a 
Fehér ágak összefolyásánál. Estére Kőrösmezőre érkeztünk. 
Mindenki tudta, hogy itt négy külön csoportra oszlunk, és 
különböző vendégházakban töltjük az éjszakát, azonban 
amikor az elválás pillanata elérkezett, sok szem furcsa félelmet 
tükrözött a megjelenő, sötétített üvegű mikrobuszok láttán, 
melyekbe be kell szállni, és ki tudja hova visznek… (Ja, és 
Ukrajnában vagyunk! J) Fél óra múlva végigtelefonáltam 
a csoportokat, és egyáltalán nem lepődtem meg az „Itt csúcs 
minden! Nagyon jó a szállás! Itt mindenki mosolyog és szeret 
minket!” kifejezéseken.
Hétfő reggel GAZ és UAZ terepjárókra szálltunk. Bő másfél órás 
sikoltozós, énekelgetős zötykölődés és félórás gyalogtúra után 
hógolyóztunk egyet, terpeszben álltunk az alig 30 centi széles 
Tisza fölött, majd eggyé váltunk vele szomjunkat a hegyből 

fakadó jéghideg forrásából enyhítve. Az érzés ugyanaz, mint 
Munkácson vagy a Vereckei hágón – valami, ami összeszorítja 
a magyar szívét, könnyet csal a szemébe, és oly mélyen lelkébe 
vésődik, hogy azt gyermekei is öröklik majd.
Estére visszatértünk Mezőgecsére, és itt következett sofőrünk 
meglepetése. Előtte mindenki találgatni próbált, és végül 
sikerült is közös nevezőre jutnunk: biztosan a buszt akarja 
velünk kitakaríttatni. Nem egészen így történt: egy fekete 
kemény „deszperádós” tokból citera került elő, és a „hallgati” 
emberről kiderült, hogy mesterien bánik vele – népdalénekléses 
kívánságműsor következett az éjszakába nyúlóan.
Utolsó nap a helyi iskolába látogattunk, ahol átadtuk 
ajándékainkat és adományainkat, majd az ottani tanulók 
focicsapatával mértük össze erőnket. 1 góllal veszítettünk 
ugyan, de meggyőztük az iskola igazgatóját, aki egyben a 
meccs bírója is volt, hogy a hivatalos eredményt legálisan 3-3-
ra hamisítjuk J. Nehéz lábakkal szálltunk vissza az autóbuszra 
és még nehezebb szívvel búcsúztunk idegenvezetőnktől, aki 
az elmúlt öt napban egy lett közülünk: beszélt, ha kellett és 
mindnyájan hallgattuk, hallgatott, ha kellett, mert épp kérdeztük. 
Mindenhez csatolt egy legendát, egy rövid megjegyzést, egy 
darab történelmet.
Az összegzést bátran írom mind a negyven utazó nevében: 
MINDEN kitűnő volt, örök élményben részesültünk! És bátran 
biztatok mindenkit akár Kárpátalja, akár Erdély, akár a Dél-, 
akár a Felvidék meglátogatására, mert ÖSSZETARTOZUNK!

Bekech József tanár
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Tisztelt Tápióságiak!
Elérkezett az idei programok ideje is: 
2018.04.04.

Igazi tavaszias időben került megrendezésre az 1848/49-
es szabadságharc tápióbicskei csata emlékműsor és harci 
esemény. Egyesületünk képviseletében Szabó Sára és Vi-
nacsek Alíz koszorút helyeztek el az emlékműnél. Abban 
a megtiszteltetésben is részesülhettünk, hogy a rendezvé-
nyen a legnagyobb ágyút a mi fogatunk húzhatta. A főző-
verseny vándor díjjának tulajdonosai  voltunk az elmúlt 
évről, amely cím, az ismételt főzés kötelezettségével is 
járt. Az idei menü gulyásleves, csülök pörkölt és bárány 
pörkölt volt. Hűen főzőtudományunkhoz ezüst érmes he-
lyet kaptunk, melyre igen büszkék vagyunk. Ajándékként 
még meghívást kaptunk a tóalmási fesztiválra is.

 
2018.04.12.

Ismét Tápióbicskén voltunk a Panoráma Világklub szer-
vezésében, a Wass Albert emlékműsoron. Dr. Tanka Lász-
ló a Világklub vezetőjének előadását hallgattuk videó 

felvételek kiséretében. Az irodalmi kör tagjai igen szín-
vonalas versekkel illusztrálták a költő életútját.

 
2018.04.14.

Az év első lovas találkozójára három fogattal indultunk 
Nagykátára, Szabó Tibor és családja tanyájára. Ifj. Kaszás 
György lóháton kisért bennünket. A vendégvárás és egy 
kis pihenő után 10 km-es kocsikázásra és lovaglásra ke-
rült sor. Többszöri pihenő volt, mely a lovak kíméléséről 
és beszélgetésekről szólt. A vendéglátók kecske gulyással 
és birka pörkölttel láttak vendégül minden résztvevőt. A 
húsokat egyesületünk tagjai: Kaló Imre és a Kaszás csa-
lád ajánlotta fel. Ebéd után jó hangulatban kötetlen be-
szélgetést folytattunk a jövőbeli programokról. Zene kisé-
retében érkeztünk haza jókedvűen, kissé fáradtan.

2018.04.28.

Verőfényes nyárias napra virradtunk a Rétesfesztivál és 
Falunapi programra. Társaink már kora reggel készítették 
a finomabbnál finomabb réteseket. A sátorban pedig ké-
szült a sült hal melyet tápióbicskei barátunk sütött profi 
módon, és a nagyon finom „ludaskása” mely Brajercsik 
Timea érdeme volt. Délután pedig a grillezésé volt a 

értékben, így a már meglévő táncos ruháink mellett, helyi tápi-
ósági népviseletünk is van. 

Nagyon mutatós a kislányoknak a 3 fehér alsószoknya, a pi-
ros rakott szoknya, a selyemblúz, a fiúknak a fehér bő ing és 
a magyaros nadrág. Nem kis feladat, amikor egy fellépés előtt 
nemcsak táncpróbát, hanem ruha- és cipőpróbát is tartunk. Ál-
talában az óvoda összes dolgozója segítségül jön az öltöztetés-
re, vetkőztetésre, a ruhák előkészítésére, elrakására. A mosást, 
vasalást a dajka nénik végzik.

Nemcsak az óvoda dolgozói és vezetője támogatja a néptáncs-
csoport munkáját, hanem a falu vezetése, az oktatási és kulturá-
lis bizottság is megad minden segítséget, sőt nagyon jó kapcso-
latot ápolunk a tápiósági Vadvirág nyugdíjas klubbal, volt már 
közös fellépésünk is. 

A szülők is rendkívül együttműködő partnerek, támogatók a 
néptánccsoport fellépéseinél, hiszen nem kis fáradság a szülők-
től elvárni, hogy hétvégén, esténként, vagy akár ünnepnapokon 
elhozzák gyermekeiket a táncfellépésre. 

Szerencsénkre a legtöbb szülő szívesen nézi, hogy gyermeke 
szerepel a színpadon. Amit kérünk az épp aktuális fellépésre, 
azt a szülők teljesítik, de számukra is nagy büszkeség, amikor 
gyermekük pl. a Tápiómenti hírújság, vagy a Sági újság címlap-
ján szerepel, vagy éppen a körzeti tévé hírműsorában.

A gyermekek már kiscsoportos koruktól ismerkednek a néptánc 
alapjaival.

Nagyon nyitottak erre a műfajra, a legzárkózottabb gyermek is 
kinyílik a táncra. Gyermekeinket nem erőltetve, a spontanei-
tás és a fokozatosság elvét betartva, önbizalmat adva ismertet-
jük meg a magyar néptánc alapjaival. A zenei nevelés alapját 
a magyar népi gyermekdalok és a magyar népdalok adják. A 
gyermekjátékok táncos mozgásanyagát tánckultúránk alapvető 
motívumai adják. A néptánc által fejlődik a gyermekek: érzelmi 
élete, közösségi magatartása, harmonikus, összerendezett, esz-
tétikus mozgása, ritmusérzéke, hallása, akarata, önfegyelme, 
szabálytudata, alkalmazkodó és kapcsolatteremtő képessége, 
téri tájékozódóképessége, értelmi képességei, memóriája, gon-
dolkodása, megfigyelőképessége, esztétikai érzéke, szókincse, 
anyanyelvi képessége, fizikai erőnléte, tüdeje izmai, reflexei; 
erő, gyorsaság, ügyesség és fizikai állóképessége. Az énekes, 
táncos népi játékok révén művészeti ismeretekkel bővül a kis-
gyermek látóköre, tágul érdeklődése, szemléletmódja. A tuda-
tos tánctanulásban fokozatosan, lépésről-lépésre haladunk, sok 
dicsérettel, biztatással, önbizalmukat növelve. 

Szeretnénk, ha óvodásainknak lenne a táncban is, a beszédhez 
hasonló alapszókincsük, tudjanak néhány figurát, és azokból 
tetszésük, pillanatnyi alkotókedvük szerint táncoljanak. /imp-
rovizáció/. A későbbiekben pedig szeretnénk, hogy gyermeke-
ink a néphagyományokat, népszokásokat ápoló, a magyar népi 
értékeket, kincseket megőrző és tisztelő felnőttekké váljanak. 

Laczkó Györgyné

OLVASÓINK:
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Nyugdíjas híradó
Április 14-én ismét szíves meghívásra látogattunk el Új-
szilvásra. A Rozmaring Nyugdíjas Klub 16. születésnapjá-
ra tartott ünnepségre hívott bennünket klubvezetőjük, Kál-
lai Lászlóné Marika, aki köszöntött minden érkezőt, majd 
felkérte dr. Peterányi Csaba polgármestert, az ünnepség 
megnyitására. Ő is szívből köszöntött minden megjelent 
csoportot, és kívánt a szülinaposoknak és a vendégeknek 
minden jót, jó szórakozást. A meghívott nyugdíjas csopor-
tok, Farmos, Nagykáta, Kóka, Tápiógyörgye, Tápióság, 
Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton és Tápiósző-
lős voltak. Meghívott vendégek voltak még, Abonyból, 
Ceglédről, Mendéről és Szolnokról. Voltak csoportok 
akik készültek műsorral. A megnyitást táncospár kezdte; 
Horváth Erika és Péter István, gratulálunk nekik. A mi 
csoportunkból Gigorné Piroska „Várnai Zseni – szolgálj 
szívem” c. versével köszöntött, amit mindenki átélt és 
nagy tapssal dicsért. Szajcz Piroska nagyon szép, ritkán 
hallott nótákkal, énekekkel szórakoztatta a vendégeket, 
melyet szíves tapssal köszönt meg a közönség. Tápiószele 
verssel és harmónikáva köszöntött, Tápiószentmárton egy 
vidám mókás énekkel, Tápiógyörgye tánccal, Tápiószőlős 
dalcsokorral, Nagykáta énekekkel készült a köszöntésre. 
Az Újszilvásiak fergeteges tánccal zárták a műsort. Min-
denkinek gratulálni lehetett, finom ebédek és sütemények 
elfogyasztása után igazán jól érezhettük magunkat az ün-
nepségen. A „házigazdák” gondoskodtak jókedvről és az 
ellátásról. A tombolahúzást izgalommal vártunk, mert a 
fődíj egy élő birka volt. S viccelődtünk rajta, hogy, hogy 
visszük haza. A szerencsés nyertes tényleg sági lett, Kecs-
keméti Lászlóné Ilonka. A hazaszállítást Maczó Sándor 
klubvezető oldotta meg. Köszönjük az egész napot, majd 
mi is vendégül látjuk a csoportokat.

Tóth Lajosné

Barna Piri

Az emlék hulló levél,

Melyet ide-oda sodor a szél.

Elsárgult, fakó lesz a kép,

Melyet valaki írt réges rég.

Ifjúság, az élet hamar tovaszáll,

Ma még tavaszban élünk,

De holnap jön a nyár.

Aztán az ősz az öregség kora,

De téged ifjúság, 

Nem felejtünk soha.

Túrós sajtos rúd
1/2 kg túró

1/2  kg ráma

1/2 kg liszt

2 e.k. tejföl

1 e.k. só

1 tojás

1 cs. élesztő felfuttatva

Ezt összegyúrjuk, kinyújtjuk, a tetejét megkenjük tojás-
sal, sajtot szórunk rá, és rudakra vágva megsütjük. Na-
gyon finom.

főszerep, Szabó Csilla hozzáértését dicsérve. A délutáni 
órákban megérkeztek környékbeli barátaink is emelve a 
nap színvonalát, jó hangulatát. Kedvünk,vidámságunk a 
késő éjszakai órákig töretlen volt.

Köszönjük a település vezetőinek szervezőinek a színvo-
nalas és gördülékeny eseményt!

A tápiósági Lovassport Egyesület nevében a beszámolót 
írta:

Kun Edit
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A következő ÚjSág augusztus 3-ig az
üzletekbe kerül. 

Cikkek leadási határideje: július 27.
Az újságok korábbi példányai

megtalálhatóak a könyvtárban. 

„Házhoz jön a könyvtár!” 
 

Új, ingyenes szolgáltatás indul májustól, idősek részére! 
Várjuk olyan idősebb lakosok érdeklődését,

akik mozgásukban korlátozottak és nem jutnak el a könyvtárba,de szeretnének olvasni. 
A szolgáltatás igénybevételének feltétele a könyvtári tagság!  Az éves könyvtárhasználat 

díja:

1000,- Ft. 70 év felett díjtalan! 
Telefonos egyeztetés után, havonta 1 alkalommal házhoz visszük az olvasni valót. 

 
Érdeklődés és könyvrendelés: 

06-20-2928909 telefonszámon, hétköznap 8-16 h.- ig

Németné Klein Edit könyvtárosnál lehet.

IMPRESSZUM
S Z E R K E S Z T Ő K :

NÉMETNÉ KLEIN EDIT ÉS SZÁNTAI KATALIN
CÍM:2253 ,  TÁPIÓSÁG,  SZ ABADSÁG UTCA 10 .

TELEFON:  29/465-936  |  EMAIL:  TAPIOSAGKONY V TAR@GMAIL.C OM
Nyomdai munkák: TÁPIÓ NYOMDA Kft. Tápiószele, +36 20/982-1180
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