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Közélet - Önkormányzati hírek

Tájékoztató a 2017.augusztus 31-én megtartott
testületi ülésről

A képviselő-testület 2017.augusztus 31-én 15 órakor tar-
totta soron következő rendes képviselő-testületi ülését, 
melynek során számos, a település életében fontos ponto-
kat vett sorra és a következő döntéseket hozta:

1./ Önkormányzat 2017. évi költségvetési rende-
letének módosítása

Halasi Anita polgármester és Kun-Halasi Katalin a 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondták, hogy 
a település költségvetésének tervezése és elfogadása után 
számos pénzügyi, gazdasági változás merül fel, sok esetben 
a jogszabályok módosításával a helyi költségvetésen is 
módosításokat szükséges átvezetni. Ezért, jelen rendelet-
tervezetben a 2017. évi Tápióság Község Önkormányzata 
költségvetésben szereplő bevételi és kiadási előirányzatok 
növelésére és csökkentésére tett javaslatot a polgármester.

A bevételi és kiadási előirányzatok összességében 
112.527.533 Ft-tal változnak. A javaslatok elfogadását 
követően az Önkormányzat és intézményei bevételi és 
kiadási előirányzat módosított főösszege: 608.787.064 
Ft, mely összeg jóval meghaladja azt a főösszegi számot, 
mellyel a jelenlegi testület gazdálkodhatott még 2014-
ben, mikor átvette a település vezetését.

A változások részleteit a rendelet melléklete tartalmazza, 
mely megtekinthető a település honlapján és a Tápiósági 
Polgármesteri Hivatalban is.

2./ Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költség-
vetésének I. félévi teljesítéséről

Az 1.napirenndel szoros összefüggésben a képviselő-tes-
tület tárgyalta az önkormányzat féléves pénzügyi helyze-
tét. Megállapításra került, hogy a kiadások és bevételek 
reálisan teljesülnek, a pénzügyi helyzet stabil. A testület 
jóváhagyta az önkormányzat I. féléves teljesítéséről szóló 
beszámolót.

3./ Tápiósági Gézengúz Óvoda beszámolója a 
2016/2017-es évről és a 2017/2018-as

 nevelési évre való felkészülésről

Juhász Ildikó óvodavezető a jogszabályi előírásoknak 
eleget téve beszámolt a Tápiósági Gézengúz Óvoda 
2016/2017-es nevelési évéről, és tájékoztatta a testületet 
a következő nevelési év elképzeléseiről. A jövő évben is 
kiemelt téma a hagyományőrzés , valamint a  néptánccal 
való ismerkedés az óvodában. A testület az előterjesztés-
ben foglaltakat elfogadta.

4./ Polgármester tiszteletdíjáról szóló határozat 
módosítása

dr. Pap Anikó jegyző elmondta, hogy Halasi Anita a tiszt-
ségét társadalmi megbízatásban látja el, az ő tiszteletdíja 
2017. január 1-től a Mötv. 71.§ (5) bekezdése értelmé-

ben 274.250 Ft. Ezt megelőzően 224.350 Ft tiszteletdíj 
járt a részére. A Képviselő-testület a 2017. január 26-i 
ülésén – a 15/2017. (I.26.) sz. képviselő-testületi hatá-
rozatával – elfogadta Halasi Anita polgármester írásbeli 
nyilatkozatát, mely szerint a 2017. január 1-jétől neki járó 
tiszteletdíj megemelt részéről lemond. Tápióság Község 
Önkormányzata 2017.06.21-én elektronikus úton kapta 
meg a Belügyminisztérium Támogatói Okiratát, amely 
szerint Önkormányzatunk vissza nem térítendő támo-
gatásra jogosult a polgármesteri tiszteletdíj emeléséből 
adódó többletterheihez. A támogatás kizárólag e célra 
használható fel. A támogatás jogszabálysértő vagy nem 
rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatás ösz-
szegét az önkormányzatnak ügyleti kamattal, késedelem 
esetén késedelmi kamattal növelten kell visszafizetnie. A 
képviselő-testület határozattal hagyta jóvá a tiszteletdíj 
emelését (224.350 Ft-ról 274.250 Ft-ra), de Halasi Anita 
polgármester elmondta, hogy a megemelt összegű tiszte-
letdíjat továbbra sem veszi fel, hanem a régi és új tiszte-
letdíja közötti összeget a település javára és működésére 
fordítja. A képviselő-testület tagjai a település nevében 
megköszönték a jószándékot és a felajánlást.  

5./ Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapít-
vány kérelme

A Közalapítvány megkereséssel élt a képviselő-testület 
felé, hogy a korábban meghozott képviselő-testületi dön-
tést és a 100.000 Ft-os támogatást, mely a Natúrpark cím 
elnyeréséhez segítené a Közalapítványt, szíveskedjen ki-
egészíteni. Minden önkormányzat, mely a Natúrpark el-
képzelését támogatja, lakosságszám arányos összeggel 
segíti a Közalapítványt, hogy a természeti értékek meg-
őrzése, megóvása érdekében született elképzelés minél 
előbb megvalósulhasson.  A képviselő-testület a kezde-
ményezésnek helyt adva még 50.590 Ft-tal egészítette ki 
a korábban megszavazott támogatási összeget.

6./ Hulladékgazdálkodással összefüggő döntések 
meghozatala

A települési hulladékszállítási feladatok ismét változás 
elé néznek. A Vertikál Zrt. (jelenlegi közszolgáltató) ké-
résének megfelelően 2017.szeptember 30.napjával a hul-
ladékgazdálkodás közszolgáltatására kötött szerződés kö-
zös megegyezéssel meg fog szűnni. Helyét az ÖKOVÍZ 
Kft. veszi át 2017.október 1-jétől. Az állami döntések 
alapján a hulladékszállítás régiós beosztásra változik. Ez 
azt jelenti, hogy az elképzelések szerint minden régióban 
(19 db) egy-egy közszolgáltató fogja végezni a szemét-
szállítást. A település életében ez a döntés -reményeink 
szerint - nagyobb változással nem fog járni, hiszen je-
lenleg minden marad ugyanúgy, azzal a különbséggel, 
hogy a Vertikál Zrt. helyett az ÖKOVÍZ Kft. fogja vin-
ni a hulladékot. Ügyfélszolgálat biztosítása a Tápiósági 
Polgármesteri Hivatalban az eddigi megszokott rendben 
történik. (Minden páros héten csütörtökön 13-16 óráig.) 
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés időpontjairól 
és az új közszolgáltató elérhetőségeiről, valamint egyéb 
tudnivalókról az ÖKOVÍZ Kft. tájékoztató útján értesí-
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Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a PÁTRIA Takarékszö-
vetkezet Tápiósági fiókja (2253 Tápióság, Bicskei út 
1/a ) 2017.szeptember 30. napjával bezárásra kerül.

A megszűnő fiók utolsó nyitvatartási napja: 
2017.szeptember 29.

A bezárással érintett fiók feladatait számlavezető fiók-
ként a Tápióbicskei fiók veszi át.
A számlavezető fiók elérhetőségei:

Tápióbicskei Fiók
Cím: 2764 Tápióbicske, Rákóczi u.64.

Telefon/Fax: 29/421-312
E-mail: tapiobicske@patriatakarek.hu
Fiókvezető: Mózesné Boris Mónika

A fiók bezárásával az ATM automata továbbra is 
üzemben marad, nem kerül megszüntetésre. 

Halasi Anita sk. 
polgármester

ÉRTESÍTÉS A HELYI ADÓK FIZETÉSÉRŐL

A Tápiósági Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a tisztelt 
lakosokat, hogy a helyi adók befizetésével kapcsolatos 
értesítők 2017. augusztus 21-től kézbesítésre kerültek. 

Kérjük önöket, hogy a fizetési határidőket vegyék fi-
gyelembe, illetve amennyiben bármilyen kérdésük me-
rülne fel a számlaegyenlegekkel kapcsolatban, keres-
sék adóügyi kollégánkat személyesen ügyfélfogadási 
időben vagy telefonon a 0629-465-667 /4-es melléken.

dr. Pap Anikó sk. 
jegyző

Ügyfélfogadás:

Hétfő:   08:00 – 12:00

Kedd:   13:00 – 16:30

Szerda:  nincs

Csütörtök:  13:00 – 16:30

Péntek:  nincs

ti majd a lakosságot. A hulladékgazdálkodás színvonala 
nem fog csökkenni, és a testület határozott álláspontja, 
hogy ez a változás nem mehet a már jól megszokott rend 
és szolgáltatás rovására.

7./ Településképi rendelettel összefüggő döntések

dr. Pap Anikó jegyző elmondta, hogy a képviselő-testület-
nek rendeletalkotási kötelezettsége van. A határidő 2017.
október 1. Vannak már olyan elképzelések és módosítá-
si javaslatok, hogy ezt a határidőt 2017.december 31-ére 
módosítják, hiszen a részletszabályok és végrehajtási 
intézkedések kidolgozása még nem teljeskörű. Ehhez a 
rendelethez egy Települési Arculati Kézikönyv is társul. 
Mivel a rendelet és a kézikönyv kidolgozása speciális 
műszaki és építészeti szaktudást igényel, így egy céget 
kell keresni, aki a feladatot el tudja végezni. A vállalkozó 
kiválasztása folyamatban van. Az államtól 1.000.000 Ft 
támogatást kaptunk a feladat megoldására. A rendelet cél-
ja, hogy a településeknek egységes arculata legyen.

8./ Az egyebek napirendi pontban a következők-
ről volt szó:

•	 A képviselő-testület továbbra is 6000 Ft/fő/
hó összeggel támogatta a TÁPIÓ-HAJTA 
Vízgazdálkodási Társulatot, hogy az Orszá-
gos Közfoglalkoztatási Program keretében 
helyi munkavállalók közreműködjenek az 
Alsó-Tápió belterületi szakaszának karban-
tartásában.

•	 A Pest Megyei Rendőrkapitányság kérel-
mezte az önkormányzattal kötött szerződés 
módosítását, mely arról szól, hogy az isko-

la melletti szolgálati lakást határozott idő 
helyett határozatlan időtartamra adja bérbe 
önkormányzatunk a Nagykátai Rendőrkapi-
tányság területén szolgálatot teljesítő tanulók 
részére. A képviselő-testület a település köz-
biztonsága érdekében is, illetve vagyongaz-
dálkodási szempontból is örült a módosítási 
kérelemnek és támogatta a megállapodás mó-
dosítását.

•	 Halasi Anita polgármester tájékoztatta a tes-
tületet, hogy a NEFAG Zrt. a vízmű területén 
területrészt bérelne. Az egyeztetések folya-
matban vannak, a képviselő-testület támogat-
ta az elképzelést.

•	 Halasi Anita polgármester elmondta, hogy a 
Pátria Takarékszövetkezet 2017.szeptember 
30-án megszünteti a Tápiósági Fiókot, vi-
szont a pénzkiadó ATM automata a települé-
sen marad.

•	 Vis major pályázat jogcímen a település tá-
mogatást nyert a varroda melletti támfal 
helyreállítására, melynek tervezési munká-
latai folyamatban vannak. A testület felhatal-
mazta a polgármestert árajánlatok bekérésére 
és a tervező cég kiválasztására.

       
dr. Pap Anikó

jegyző
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A tanév befejeztével aki teheti nyári szabadságra megy, üdülőhelyre utazik. 
Azonban egyesek mások gondtalan nyaralását, pihenését kihasználva 
törvénysértő cselekményeket követnek el. A betörők és a tolvajok soha sem 
mennek szabadságra!  Igaz a mondás, 

„Alkalom szüli a tolvajt”, de az alkalmat Önök se teremtsék meg!

Vagyonbiztonság szempontjából a nyári üdülés során sem ajánlott könnyelműen viselkedni, kisebb odafigyelést 
tanúsítani az értéktárgyakra. Az alábbiakban néhány olyan megoldásra teszünk ajánlást, melyek figyelembevételével 
elkerülhetik, hogy sértetté váljanak, rossz emlékeik maradjanak erről a nyárról. 

•	 A nyári melegben sokan nyitott ablak mellett alszanak, nappal az ajtókat is nyitva tartják. A betolakodó rovarok 
ellen a szúnyogháló megfelelő védelmet biztosít, de értékeik védelme szempontjából nem jelent megoldást. 
Javasoljuk, hogy nappalra, amikor nem tartózkodnak otthon, a legnagyobb meleg ellenére is zárják be az 
ablakokat, ajtókat.

Az éjszakai nyitott ablak melletti alvás esetére is van megoldás az illetéktelen 
behatolás megakadályozására. Biztonságtechnikai üzletekben kapható mozgatható, 
mozgásérzékelővel ellátott riasztókészülék, amely a nyitott ablak közelében 
elhelyezve hangjelzéssel riaszt az esetleges behatolás esetén. Ez a mobil 
riasztóberendezés alkalmazható az udvaron, erkélyen elhelyezett értéktárgyak, 
kempingezés során a sátorban, lakókocsiban elhelyezett értékek védelmére is. A 
hatósugarába kerülő mozgó tárgyak, személyek jelenlétét hangadással jelzi.

•	 Amennyiben üdülni megy a család, kérjék meg rokonukat, megbízható szomszédjukat levélszekrényük 
rendszeres kiürítésére, ugyanis a megtelt levélszekrény árulkodó jel lehet a tolvaj számára arról, hogy hosszabb 
ideje nem tartózkodnak a lakásban. Arra is megkérhetik megbízottjukat, hogy ne csak a virágokat locsolja 
meg, hanem az utcai függönyöket alkalmanként húzza el, kapcsolja be a rádió,- vagy tévékészülékeket. Kertes 
ház esetén jó módszer, ha szomszéd vagy ismerős az Önök lakása előtt parkol esetenként gépkocsijával.

Hosszabb út előtt hasznos a gépkocsit ellátni különböző elektronikus védelmi 
berendezésekkel, mint pl. elektromos indításgátló, riasztóberendezés. Amennyiben 
utazás közben megállnak pihenni, ne hagyják az autót lezáratlanul, értékeiket ne 
hagyják látható helyen, tegyék a csomagtartóba. Az ún. trükkös lopás hazánkban 
és külföldön is gyakran előfordul. Az autópályák mellett található parkolóban, 
benzinkútnál kiszúrják az autó kerekét és azt követve, megállás után, segítséget 
imitálva, a kocsiban utazók figyelmét elterelve tulajdonítanak el értékeket.   

•	 Amennyiben strandon, fürdőben töltik szabadidejüket, lehetőség szerint vegyék igénybe az értékmegőrzőt. 
Amennyiben nincs, a parton hagyott értékekre felváltva vigyázzanak, soha ne hagyják őrizetlenül táskáikat, 
csomagjaikat! A törölköző sem jelent biztonságot! Csak annyi pénzt vigyenek magukkal, amennyi szükséges 
ahhoz, hogy jól érezzék magukat és biztonságban haza jussanak! Figyeljenek egymásra és egymás értékeire, 
a lopás ezzel megelőzhető!

   Ha bajba kerülne, hívja a 107 vagy 112-es segélyhívó számokat!
Kellemes nyarat kíván a

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya

Alkalom szüli a tolvajt!
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Napfény járja át a szívem újra…
…csak a legszükségesebbeket viszem el az útra! Az ősrégi 
sláger tanácsait néha nem árt megfontolni. Köznapi nyelven: 
minél kevesebb értéket vigyen magával!

Sziget fesztivál, Zamárdi Strand Fesztivál, B.my Lake 
és a teljesség igénye nélkül megemlíthetjük a közismert 
magyarországi fesztiválok közül a Pálinkafesztet, az augusztus 
20-ai ünnepségeket, a debreceni Virág-karnevált, az Etyeki 
Pikniket.  

Számtalan szórakozási lehetőség a kultúra különféle 
megnyilvánulási formáiban. Ahány fesztivál, rendezvény, annyi 

esély bűncselekmény áldozatává válni. Az ínycsiklandó lángost, csülköt, házi készítésű süteményeket és kézműves 
termékeket árusító standok mellett a tolvajokat is megtaláljuk a vásárokon, mulatságokon, akik kapnak az alkalmon, 
ha nem fordít kellő figyelmet értékei védelmére.

•	 Táskáját tartsa maga előtt, testéhez szorítva! Csak annyi készpénzt vigyen magával, amennyi feltétlenül 
szükséges ahhoz, hogy jól érezze magát és biztonságban haza jusson!

•	 Parkoló autójában semmilyen értéket ne hagyjon! A gépkocsit távozáskor zárja be!

•	 Koncert hallgatása közben könnyen belefeledkezhet a zenébe, és hogy a táska ne zavarja a táncban, a hátára 
dobja. Ez lehetőséget biztosít a zsúfolt tömegben a zsebtolvajnak, hogy észrevétlenül eltulajdoníthassa belőle 
a mobiltelefont, pénztárcát, személyi iratokat. Ehhez hasonló helyzetben értékeit lehetőség szerint tartsa belső 
zsebében (amennyiben lehetséges), illetve rögzítse ruházatához díszlánccal vagy táskaőrrel!

•	 A rendezvényeken, fesztiválokon gyakran zsebtolvaj csoportok„ dolgoznak”. Míg a banda egyik tagja 
magatartásával vagy egy kérdéssel eltereli az áldozat figyelmét, addig társa elköveti a bűncselekményt. 
Szórakozás, bulizás közben is figyelje az ön körül állókat és amennyiben gyanúsan viselkedő személyre 
lenne figyelmes vagy esetleg bűncselekmény elkövetését észlelte, azonnal szóljon a biztonsági szolgálat 
munkatársainak, akik segíteni fognak a probléma megoldásában vagy szükség esetén a rendőrséget is értesítik!
 

•	 Buli alkalmával is figyeljen barátaira, társaira! Sose hagyják egyedül a társaság ittas tagját, hiszen álomba 
szenderülve vagy védekezésre képtelen állapotban fokozottan ki van téve annak, hogy bűncselekmény 
áldozatává váljon! Rosszullét esetén értesítsék az egészségügyi szolgálatot vagy hívják a mentőket!

Segélyhívó számok: 107,112

Kellemes nyarat és jó szórakozást kíván a
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Osztálya

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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Nemzeti ünnep a Templomban, Falunap és 
tuning találkozó a Cikfrakertben

2017 nyárbúcsúztató, vagy akár nagyvonalúan mondhat-
nánk azt is fesztivál szezonzáró rendezvényünk is már a 
múlté. Augusztus 19-én került megrendezésre a szokásos 
falunap, illetve tuning találkozó, s hagyományteremtés 
céljával, 20-án, a római katolikus templomban tartottuk 
nemzeti ünnepünket, valamint az új kenyér szentelését. 

A falunapi programok vonatkozásában próbáltunk a leg-
szélesebb körben gondolkodni, és kicsiktől a nagyokig 
mindenkinek kedvezni, tudomásul véve azonban a tényt, 
a falunap részeként megszervezett tuning találkozó egy 
zajos rendezvény, amellyel párhuzamosan egyéb program 
szinte kivitelezhetetlen. A kicsik minden bizonnyal szóra-
kozásra leltek a fák árnyékában felállított ugrálóvárakban, 
vagy kézműveskedhedtek Vincze Andrásékkal. A fiatalok 
nagy része biztosan ismét szemügyre vette a feltuningolt 
négykerekűeket, ha épp nem is bent a Cifrakertben, ak-
kor a felvonulás alatt. Közben ismét megtekinthető volt 
a Magyar Honvédség fegyverzettechnikai bemutatója is. 
Akik a 90-es években élték fiatalkorukat, és ismert név 
számukra Brayn Adams, azok biztosan nem hagyták ki a 
Room Service koncertet sem. Akik részesei voltak ennek 
a 1,5 órás élő koncertnek, azok biztosan nem bánták meg, 
hogy kilátogattak a Cikfrakertbe. 

Örömmel fogadták a helybeliek a sági származású kisfiú, 
Rath Péternek a fellépését is, aki elbűvölte közönségét 
magabiztosságával, és a zenélés iránti szeretetével. 

Az elmúlt évek alatt kivívott népszerűségüknek köszön-
hetően, Tóthné Ónody Nóra és csapata, estére ismét be-
vonzotta a közönséget, és nem hiába. Olyannyira élveze-
tes volt minden perce az előadásnak, hogy akinek nem 
jutott ülőhely, annak sem volt ideje azzal foglalatoskod-
nia, hogy végig tudja-e állni az előadást vagy sem, hiszen 
sajnos pillanatok alatt elrepült az a másfél óra, mely alatt 
mesék és ismert filmzenék kerültek feldolgozásra. Erre 
csak egy igazán magával ragadó előadás képes. Hatalmas 
köszönet jár a gálaműsorban részt vállaló szereplőknek és 
segítőknek egyaránt. 

S nem véletlen hagytam a végére a nap nyitó, vagy mond-
hatnánk úgy is debütáló programját, a falufutást. Toldi 
Tibikének köszönhetően szép számmal neveztek be a ver-
senyre a futók, akik valóban versenykörülmények között 
teljesíthették, a kicsit több mint 2 km-es távot. A Rajt és 
a Cél helyszínéül a nemrégiben átadott Cifrakert bejárati 
kapuját választottuk, mely talán az utolsó méterekben a 
futók számára is lelkesítő látványt nyújtott. A futók biz-
tonságáról a Tápiósági Polgárőr Egyesület és a Rendőrség 
gondoskodott. Köszönet érte.

A kísérő programok közül kiemelném az Önkormányzat 
és a Tápióságért Alapítvány közös sátrát, ahol néhányan 
elidőztek egy kérdőív felett, melyben Tápiósággal kap-
csolatos kérdéseket lehetett megválaszolni. Aki kiemel-
kedően teljesített könyvvásárlási utalványt kapott, akinek 
pedig még kicsit bővítenie kellene ismereteit sági témák, 
természeti értékek, évszámok vonatkozásában, az némi 
gyümölcsöt zsebelhetett be. 

Falunap lévén képviselte magát a Tápiósági Vadvirág Ha-
gyományőrző és Nyugdíjas Klub valamint a Tápióságért 
és Hagyományaiért Egyesület is. 

A nyugdíjas klub, másnap augusztus 20-án, a templom-
ban megtartott ünnepségen közreműködött még énekka-
rával, melynek köszönhetően úgy gondoljuk hagyományt 
teremtettünk azzal, hogy a kenyérszentelésnek, a temp-
lom adjon otthont a jövőben. 

Bár az a sajnálatos tény, hogy az önkormányzat által szer-
vezett rendezvényekre meglátásunk szerint egyre keve-
sebb helybeli látogat el, - függetlenül attól, hogy az adott 
rendezvény belépődíjas vagy teljesen ingyenes – a falu-
napra is igaz volt. Testületünk rendezvények szervezése 
terén tanúsított lelkesedése, talán mindannyiunk nevében 
mondhatom, mindettől függetlenül töretlen. Továbbra is 
szeretnénk színvonalas, értéket képviselő, hagyományt 
teremtő elemekkel megtölteni az adott rendezvényt, és a 
lehetőségekhez képest mellőzni az egynyári hacknis fel-
lépéseket. Ez a koncepció lesz jellemző a következő év 
első rendezvényére is, melynek szervezésébe már most 
belekezdtünk, a Rétessütő, és „Halat, mi jó falat” Fesz-
tiválra.

Zárszóként, pedig szeretnénk mindenkinek köszönetet 
mondani, aki a falu rendezvényein, (Rétesfesztivál, Vasz-
szamarak Fesztivál, Parasztolimpia, Falunap, Tuning ta-
lálkozó), és még az év hátralévő programjaiban szerepet 
vállalnak, segítenek, támogatnak. 

A következő rendezvény melyen kis falunkat képvisel-
jük a már megszokott sokszínűségünkkel az a TápióFeszt 
lesz, szeptember 09-10. között. Várunk minden kedves 
lakost sátrunknál, a települések utcájában. 

Kun-Halasi Katalin
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Tisztelt Tápióságiak!
Augusztus hónapban is volt kikapcsolódás a lovasoknál, túl a nyári munkákon, pihenésen.

Augusztus 19.   A  „Tuning találkozó”-n és a „Falunapi” rendezvényen is szép számmal voltunk jelen. Piknikezéssel vártuk az 
esti  rendezvényt. Létszámunk nem volt teljes, mivel még sokan a megérdemelt pihenésüket élvezik. Nagyon színvonalas és 
tartalmas műsort láthattunk. KÖSZÖNJÜK!

Augusztus 26. III. Tápióbicskei Szüreti felvonulás. A kánikula ellenére három lovaskocsival képviseltük településünket. Meg-
lepően nagy létszámú részvétellel találkoztunk. A fiatal lovas Elefánti Adrienn remek munkát végzett a szervezés terén. Tápió-
bicske sok utcáját jártuk végig. A meleg ellenére jó hangulat uralkodott a lovasoknál,kocsisoknál mint mindig. Finom ebéd várt 
bennünket. „Jövőre veletek ismét” volt a jelszó búcsúzáskor.

Tápiósági Lovassport Egyesület

Jubiláns házasok miséje!

Szeretettel hívunk minden házaspárt, akik 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 éve 
kötöttek házasságot akár itt, a tápiósági templomban, akár másikban!

Az ünnepi szentmise szeptember 24-én
délelőtt 9 órakor lesz

a tápiósági templomban!

Értesítsük ismerőseinket is, hogy egy jubiláns házaspár se maradjon le róla!
Az özvegyeket is várjuk, akiknek a fentiek közül most lenne valamelyik évforduló!

A tápiósági egyházközség
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK!

A 2012-ben alapított Erzsébetváros Jövőjéért díj adományozásával az Erzsébet-
városi Képviselő – testület azok munkáját méltatja, akik a kerületükben legalább 
10 éve végeznek kimagasló szakmai munkát a gyermekek fejlesztése, oktatása, 
ellátása, védelme, szabadidejük hasznos eltöltése terén, és példamutatásukkal a 
gyermekek önmegvalósításának, értékes polgárrá válásának segítésében elévül-
hetetlen érdemeket szereztek. Idén hárman kapták meg az elismerést. Ők nem 
munkának, hanem hivatásnak tartják a tanítást, nevelést.

A kitüntettek közül, külön szeretnénk gratulálni, és munkájához sok sikert kíván-
ni, a tápiósági származású Országhné Kun Juliannának. 

Juliannával az Erzsébetváros Önkormányzatának havilapja készített interjút:
Országhné Kun Julianna

Országhné Kun Julianna 30 éve dolgozik a nagy történelmi hagyományokkal bíró 
Brunszvik Teréz Óvodában, melynek 2004 óta vezetője. Kiváló pedagógiai mun-
kásságát dicséri, hogy többek között 112, az óvodájában járó gyermek szülője 
jelölte a kitüntetésre, amit hivatása megkorozásának tart.

„Az utóbbi évek egyik legnagyobb kihívásának a pedagógusok és szülők nyitottsá-
gára és elfogadására épülő, hatékony együttműködésének kiépítését tartom. A pedagógusnak bizalommal kell a szülői 
problémák felé fordulnia, a szülőknek pedig nem kevésbé kell hagyatkoznia a tanár segítségére. A gyermekek nevelé-
sében szerintem az összefogás és a nyugodt kiegyensúlyozottság a lefontosabb.”

Vezetőként az óvodában a biztonságot sugárzó, bensőséges légkör és a stabil érzelmi háttér megteremtését tűzte ki 
egyik céljául, amelyben a felfokozott élettempójú apróságok, -akik manapság a korábbinál több személyes gondosko-
dást igényelnek, megtanulhatnak elmélyülten játszani. „Az irodám ajtaja kicsik és nagyok előtt is mindig nyitva áll, 
és ha a szemembe nézve egy óvodás azt mondja - szeretlek -, az minden nehézségen átlendít” – vallja Országhné Kun 
Julianna.

2016-ban Országhné Kun Julianna aktív közreműködésével alapították meg a Tisza Kálmánné-díjat, azok erkölcsi 
elismerésére, akik önzetlen munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak az óvoda eredményes működéséhez és 
nevelési eredményeihez.

Kicsiny falunk Lakói!

Az idei falunap alkalmából „Kicsiny Falum Tápióság” fel-
iratú pólókat készíttetünk. A szlogent ismét Tóth Tibornak 
köszönjük! Aki Tiborhoz hasonlóan jó szívvel tudná viselni 
ezeket a pólókat, az megvásárolhatja a könyvtárban nyitva-
tartási időn belül.

Jelenleg kapható még női galléros póló M-L méretben.
Unisex póló S-XL méretig, valamint Női kereknyakú póló 
M-L méretben.

Amennyiben valaki lemaradt a megfelelő méretről vagy fa-
zonról, szívesen veszünk fel rendelést.
Ez utóbbi céljából is keressék a könyvtár dolgozóit.

Köszönjük!

A pólók korlátozott számban készültek.

Köszönjük a vásárlást!
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Tisztelt Tápióságiak! 
 

Szeretném tájékoztatni a falu közösségét, hogy a faluház felújítási munkálatai elkezdődtek. 
 

Az első feladat, ami a legfontosabb volt - az épület alapjának megerősítése betonozással -, befejeződött. 
Az épület statikailag így már biztonságos lett. 

Második lépésben kerül sor a tetőszerkezet felújítására, amit az ősz folyamán szeretnénk megvalósítani. 
Majd a villanyszerelési munkákat fogjuk elvégezni, és csak ezek után következik a falak belső vakolása, 

valamint festése. 
 

Bízunk benne, hogy legalább két helyiség ez év ősz végére berendezhető állapotba kerül! 
 

Örömmel tájékoztatjuk ez úton Önöket arról is, hogy a faluház teljes vételára kifizetésre került 
a nyár elején.

Tisztelettel:

Tóth György

Tápióságért Alapítvány

Adószám: 19184207-1-13
Számlaszám: 11742063-20004738

Köszönjük a Tápióságért Alapítvány munkáját
anyagilag támogatók önzetlenségét:

 
  Czibula István     /Dózsa György u./ 

Juhász Gábor    /Kölcsey u./ 
Lesti Sándor      /Forgács u./ 
 Béres István       /Forgács u./ 

Berényi Mihályné  /Forgács u./ 
 Pogány Andrásné  /Bicskei u./ 
Szőke Sándorné     /Mező u./ 

 

Köszönetünket fejezzük ki
a tárgyi adományozóknak:

 
Vécsi Lászlóné    /Mező u./ 

 Ambróziné Samu Boglárka   /Tápiószentmárton/ 
Takács József     /Móricz Zs. u./ 

Szántai család     /Szecsői u./ 
Pataki József       /Úri u./ 

Kunné Bugyi Bernadett   /Bartók B. u./

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az üveghulladék gyűjtésére szolgáló konténer
áthelyezésre került a Focipálya előtti parkolóba.

Kérjük a szelektíven gyűjtő lakosokat, hogy az ott található konténerbe kizárólag üveget dobjanak.
Köszönjük!
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  ISMERETTERJESZTŐ

Bartlett, Sarah  100 szimbólum az univerzum titkairól
Szondy Máté  A boldogság Tudománya
Freud, Sigmund   Álomfejtés
Szepes Mária  A szó mágiája
Szondy Máté  Démonaink
Staffler. Martin  Függőleges kertek
Todhunter Tracey  Horgolás
Pásztai Ottó  Lakodalom vam a mi utcáknban
Cohen, J. Lawrence  Legyőzzük a félelmet!
 Guinness rekordok könyve 2017 
Haig, Matt  Miért érdemes életben maradni
Champman, Gary   Netfüggő gyerekek
Árvai Anikó, Vetró Mihály Szövés - kereten, szádfán, 

  IFJÚSÁGI IRODALOM

Lerangis, Peter  A 39 kulcs
Thor-Wiedermann, Sabine Abszolut lány
Thor-Wiedermann, Sabine Abszolut fiú
Sir Steve Steveson  Agatha nyomoz - a kenyai szafari
Leiner Laura  A szent Johanna gimi 7
Wéber Anikó  Az osztály vesztese
Sky Koster, Amy  Belle és a barátság-találmány
Dahl, Roald  Charlie és a csokigyár
Oldenhave, Mirjam  Danny bá’ és a matekrap
Keating, Lucy  Dreamology
Russel, Rachel Renée Egy zizi naplója
Stuart Gibbs  Kémsuli
Caine, Ronil  Lilian

  GYERMEK KÖNYVEK

Nyulász Péter, Ritter Ottó A fürdők réme
Tone Satoe  Ahol a szív dobban
Disney Violetta   A szerelem diadala
Gifford, Clive  Az emberi agy 30 másodpercben
Murphy, Glenn  Az űr
Markó Béla  Brúnó a kedves veréb
Webb, Holly  Cirmos barátra vágyik
Mitton, Jaqueline, Simon Csillagászat gyerekeknek
Webb, Holly  Elli vagyok
Murphy, Glenn  Gusztustalan tudomány
Dean, James  Peti a macska
Tom Ellen és Lucy Ivison Soha, soha
Disney   Szépség és a szörnyeteg

  SZÉPIRODALOM

Morgan, Kass  100 - huszonegy nap
Bartos Zsuzsa  Alkonyőrzők
Brown, Sandra  Aljas szándékok
Peters, Julia Anne  Amikor ezt olvasod, én már nem..
Alekszandra Marinyina A halál célja: Halál
Lerangis, Peter  Az árnyék kriptája
Szabó Magda  Az őz
Vonnegut, Kurt  Börtöntöltelékek
Márai Sádnor  Csutora
Sawnson, Peter  Egy gyilkoss
Roberts, Nora  Foglyul ejtett csillagág ára
Burgess, Anthony  Gépnarancs
Cserjés Petra  Halott barátnők
Roberts, Nora  Halálos testvériség
Alder-Olsen Jussi  Más bőrében
Roberts, Nora  Megszállottság
Schepp, Emelie  Mementó
Roberts, Nora  Még egyszer, érzéssel Piruett
Marsh Henry  Kezemben az életed
Linda Sue Park  Min mester inasa 
Pilinszky János  Összes versei
Eoin Dempsey  Rebecca nyomában
Kent, Hanna  Requeim egy gyilkos asszonyért
Haruki, Murakami  Sötétedés után
Szabó Magda  Sziget-kék
Vain, Boris  Tajtékos napok
Meskovic, Alen  Ukulele jam
Paris, B. A.  Zárt ajtók mögött
Hawley, Noah  Zuhanás Előtt

KÖNYVTÁRUNKBA ÚJ KÖNYVEK ÉRKEZTEK

A következő ÚjSág október 6-ig az
üzletekbe kerül. 

Cikkek leadási határideje: szeptember 29.
Az újságok korábbi példányai

megtalálhatóak a könyvtárban. 
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OLVASÓINK..

Tettre kész emberek!
Tisztelt olvasók! Szeretném megosztani az olvasókkal 
azt a csodát ami a napokban történt velem. Tudatni az 
emberekkel, hogy a rohanó világban vannak olyanok, 
akik odafigyelnek környezetükre, és időt, energiát nem 
sajnálva segítik a rászorulókat. Sem a szó, sem az írás 
nem elég arra hogy kifejezzem hálámat a segítőim iránt.

Bartúcz Károlyné, Etus néni vagy a Kossuth Lajos út 4 
házszámú idős beteg lakója. Mint minden évben, most 
is megrendeltem a téli tüzelőmet augusztus első hét vé-
géjére. Mivel a családom nem a falu lakói, és csak hét-
végén tudnak segíteni. A tüzelőmet a pici udvarom miatt 
nem lehet csak a kapun kívül leborítani és innen hordani 
a tárolóba. Augusztus 2-án egy - szerdai napon - 20q fát 
borított a kapu elé a szállító. Elképedve álltam a farakás 
előtt, mi lesz most! A családom nem itt él, hét közepe 
van, mi lesz velem? Vannak még csodák és segítőkész 
emberek. Két házzal odébb lakó Tóth Ferenc, volt kör-
zeti megbízottunk, - munkából hazajövet - látta a kétség-
beesést rajtam, így hazament átöltözni, és jött a segítség. 
40 fok, perzselő nap, Feri hihetetlen emberi gesztussal, 
dacolva az időjárással nekilátott a farakás behordásának. 
Feri erejével a farakás gyorsan kezdett fogyni. Még két 
segítő akadt, a Rózsa család két hölgy tagja, szintén ut-
cabeliek. Mire bealkonyodott, a tüzelőm a tárolóba volt, 
segítőim már jól kimelegedtek a tüzelőmmel.  Nem ta-
láltam szavakat a hálámra. Még napok múlva is alig tud-
tam felfogni hogy ilyen is van.

Ezek a Ságiak! Adjon Isten nekik és családjuknak jó 
egészséget.

Az idős beteg embereknek ilyen szomszédokat kívánok! 
Ez a Kossuth Lajos utca!

Ezúton is szeretném megköszönni a hatalmas segítséget.

Bartucz Károlyné

Újrainduló Nyugdíjas Híradó
A júliusi hónap sajnos nem eseménytelenül ért véget, 
Egyesületünkből július 17-én elbúcsúztunk Bugyi János-
tól, aki az egyik alapító és oszlopos tagja volt a nyugdíjas 
klubnak. Úgy, ahogy a tagok megbecsülték és tisztelték 
személyét, ő is mindenkinek megadta a tiszteletet, igye-
kezett részt venni a klubéletben. Példamutató kitartása 
hiányozni fog a jövőben.

Nyugodj Békében Bugyi Jani!

Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub

Augsztus 12-én ismét megtartották a Nagykátai Katica 
Nyugdjasok Annabálját. Mivel szívélyes meghívást kap-
tunk az eseményre, szívesen tettünk eleget vendéglátóink 
meghívásának. Most is mint mindig, szívesen fogadtak, 

és örömmel köszöntöttek minket. Kis csapatunknak ismét 
voltak kívülálló meghívott vendégei: Nemes Péter Kana-
dából, aki a sági Sziráki Ilka néni unokája. Voltak már 
a nyugdíjasoknál máskor is, és ezért jöttek szívesen és 
nagyon jól érezték magukat, nagy örömünkre. De h,ogy 
az Annabál jól végződjön, a közönség szavazata alapján 
a bálkirálynő sági Gigor Tiborné Piroska lett. Az első 
udavarhölgy szintén a mi nyugdíjasunk Szajcz Piroska, 
a második a nagykátai Juhász Ágika lett. Gigorné Piros-
ka a párját választotta királynak, Varga Sándort. Termé-
szetesen mindenki örült a ságiak sikerének, és örömmel 
mulattunk. Hogy a siker teljes legyen, a fődíjat is Gigorné 
Piroska nyerte, ami nem más, mint a nagykátai Magóék 
által készített és felajánlott pálinkáshordó volt. Tombola 
után elköszötnünk, nagykátai barátainktól. Köszönjük a 
szíves vendéglátást, kívánunk vezetőjüknek - Szabó Ká-
rolynak és segítőiknek - mindent jót a továbbiakban is.

Augusztus 19-én a falunapi palacsintasütés a Vadvirág 
Hagyományőrző Nyugdíjas Klub feadata volt. Lelkesen 
készültünk, nagyon szép és jó helyet kaptunk az elkészí-
téshez a rendezőktől és vezetőségtől. Hála Istennek a sok-
féle palacsinta jól fogyott, a látogatók és a magunk örö-
mére egyaránt. Felnőttek és gyerekek szívesen vették és 
ették az általunk készített finomságot. Külön szeretnénk 
megköszönni a polgármester asszony támogatását, és 
azoknak is, akik rajta kívül megtették. De hogy a „dolgo-
zók” ne maradjanak éhen, mert úgy még a munka sem jó, 
az ebédünkről Gigorné Piroska és családja gondoskodott. 
Nagyon finom volt, és jobban is esett csapatban ebédelni. 
Nagyon köszönjük, és kívánunk minden jót. Kellemesen 
elfáradva, de örömmel ért véget a tevékenységünk. A né-
zők nagy tapssal kisérték, Lesti Viktor vezetésével vonu-
ló autócsodákat. Hogy a nap teljes legyen, az esti műsort 
is végigéztük. Örültünk Kun Szilvike ügyes harmónikás 
kisfia eladásának. Gratulálunk neki. A tüzijáték elmarad-
hatatlan esemény ezen a szép ünnepen. És nem utolsó sor-
ban az előadás is. Minden résztvevőt és szervezőt nehéz 
lenne felsorolni, de mindenki tudja mit tett és azt jól tette. 
Dícséret érte, reméljük „jövőre veletek ugyanitt”.

Augusztus 20-án a szentmise után a kenyérszentelés előtt 
a Vadvirág Hagyományőrző Nyugdíjas Klub szép ének-
kel kérte az áldást. Plébános úr ezután megszentelte az 
új kenyeret, és kérte segítőit, hogy kínálják meg a jelen-
lévőket. Köszönjük minden résztvevő és a falu nevében, 
Ezzel a szentmisével igazán szép véget értek a falunapi 
programok.

Tóth Lajosné Barna Piri

Szépet rajzolni nem tudok,

Verset azért én is írhatok.

Nem a rajz adja az értéket,

Hanem amit szívem kíván tenéktek.

Tóth Lajosné Barna Piri
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PROGRAMOK  
Piactér - Nagyszínpad

2017. szeptember 9. szombat
08:00-tól  Nemzetközi Főzőverseny  

– Tápió-menti Ízek (Kiírás szerint)
10:00 – 10:30 Hungarikumok és Kiváló Magyar 

Áruk csarnokának nyitása 
10:45-tól A TápióFeszt megnyitása ágyúszóval 
11:30 – 12:35 Nemzetközi Néptáncosok 

és a Tápiómente utánpótlás 
bemutatkozása 

12:35 – 13:35 Fúvosok – Lovas fogatok szüreti felvonulása
14:00  Menettánc
15:10 – 15:40 Főzőverseny eredményhirdetése
15:40 – 16:10 Ünnepi köszöntő:  

Czerván György Földművelésügyi 
Minisztérium agrárgazdaságért felelős 
államtitkára

 Dorner Gábor polgármester
16:15 – 17:15 Tápiómente Táncegyüttes  

– Terék József és Zenekara
17:20 - 17:40 Tápiószépe eredményhirdetés

18:00 – 18:45 CURTIS
18:45 – 19:45 Zsákbamacska

21:00– 22:30 Magna Cum Laude élő koncert.

22:45 – 24:00 DJ Juhász
24:00 – 01:15 Children of Distance

2017. szeptember 10. vasárnap  
RISKA CSALÁDI NAP

10:00 – 11:00 Alma Együttes élő koncert
11:30  Kerékpártúra indítása
13:00 – 14:30  Terék József Jó ebédhez szól a nóta 
15:00 – 15:45  Members együttes élő koncert
16:00 – 16:45 UFÓ együttes

17:00 – 17:40  Szandi
17:45 - 19:30  Nemzetközi Néptánc- Össztánc 

20:00 – 20:40  PÁPAI JOCI
20:30 - 23:00  DISCO 

DJ Sterbinszky és DJM vezetésével 

Kapcsolódó rendezvények
2017. szeptember 9-10. 

TÁPIÓMENTI LAKODALMAS 
Helyszíne: A strand parkolójában – Hosszútó utca

IDŐPONTOK: 
I. Szombat: 13:30 – 16: 00
II. Szombat 17:30 – 20:00

III. Vasárnap 12:00 – 14:30
IV. Vasárnap 16:00 – 18:30

 Élje át velünk egy igazi vidéki sátras lakodalmas fergeteges 
hangulatát! Részletek és jegyvásárlás: www.tapiofeszt.hu 

Belépőjegy: 4 990 Ft – (mely tartalmazza az étel-és italfogyasztást is)
Parkolási lehetőség a lakodalmas rendezvényhez: 

A sportcsarnok területén a Hosszútó utcában, a város területén  (az 
utóbbi esetben a kisvonat Dózsa Gy. úti megállójában felszállva a 

helyszínre visszük kedves vendégeinket.)

Vidámpark és Kalandpark  
„pARTtalan pART” - Művészudvar 

 (Fejős László és a jászberényi JÖVŐKÉP ALKOTÓK 
EGYESÜLETE képzőművészeti udvara)

A KÖNYVTÁR PROGRAMJAI
Palkó Tibor Munkácsy-díjas festőművész kiállítása 

(Helye: kupola terem)
Dunaszerdahelyi alkotótábor kiállítása (Helye: 

Vadász utcai terem)
Sporttörténeti kiállítás a Nagykáta Város sport 

életéből (Helye: helytörténeti terem)
Tápió-menti értékeink, a települések helytörténeti 

kiállítása (Helye: aula és előtér)

2017. szeptember 9. (csak Szombat)
09:00 Szüreti felvonulás (80 fogattal) 
 A Részvényszőlő utcából indulva a kijelölt 

útvonalon 
kb. 13:00 Szüreti felvonulók áthaladása a Dózsa 

György úti  helyszínen
14:00 Menettánc indulása a Templom elöl

2017. szeptember 10. vasárnap 
11:30 – 15:30 Kerékpártúra

PIACTÉREN MEGVALÓSULÓ 
LÁTVÁNYOSSÁGOK: 

| Paraszt udvar | Szüreti jelenet | Hordó készítés | Szőlőpréselés | 
Kiváló Magyar Élelmiszerek | Hungarikumok kiállítása, vására |  

| Tápió-menti települések kiállítása | Fröccs Terasz |  
| Gasztro udvar | Kirakodó vásár | Kézműves vásár |


