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Közélet - Önkormányzati hírek

Tájékoztató a 2017.szeptember 28-án
megtartott testületi ülésről

A képviselő-testület 2017.szeptember 28-án 15 órakor 
tartotta soron következő rendes képviselő-testületi ülését, 
melynek során a következő döntéseket hozta:

1./ Tápiósági Gézengúz Óvoda 2017/2018-as ne-
velési évre vonatkozó Óvodavezetői és

Szakmai Munkaközösség éves tervének jóváhagyása

A képviselő-testületnek jóváhagyta a Tápiósági Gézengúz 
Óvoda óvodavezetőjének és szakmai munkaközösségének 
munkatervét. Kiemelten hangsúlyozásra került a 
néphagyományőrzés és az ezzel kapcsolatos nevelői 
munka. A képviselő-testület bizalmat szavazott azon 
óvodapedagógusok számára, akik valamely plusz 
tevékenységgel gyarapítják pici óvodásaink ismereteit. 
Ezt a jövő évi költségvetésben anyagi hozzájárulás 
formájában nyilvánulhat meg. Az óvodában végzett 
tevékenységekről minden hónapban külön beszámoló fog 
készülni a helyi újság számára. Az Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság is támogatását fejezte ki.

2./ A szociális célú tüzelőanyag támogatásáról 
szóló önkormányzati rendelet elfogadása

Dr.Pap Anikó jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, 
hogy a beadott szociális célú tűzifa pályázatnak még nincs 
eredménye, viszont a kiosztás rendjét szabályozó helyi 
rendelet elfogadása célszerű lenne. Ezt azzal indokolta, 
hogyha a pályázatot megnyeri az önkormányzat, akkor a 
már elfogadott rendelet értelmében a munka azonnal el-
kezdődhet és a tűzifa kérelmek elbírálása folyamatos le-
het. Bízik a pályázat sikerében. A lakosságot tájékoztatni 
fogják a kérelmek beadásának idejéről. A képviselő-testü-
let a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociá-
lis Bizottság támogatásával elfogadta rendeletet.

 3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

Dr.Pap Anikó jegyző elmondta, hogy a településen évti-
zedes hagyomány a szociálisa rászoruló felsőoktatásban 
részt vevő hallgatók támogatása. Kéri a testületet, hogy 
idén is csatlakozzanak a Bursa Hungarica ösztöndíjpályá-
zathoz. A csatlakozási szándékot 2017.október 2-ig kell 
jeleznie az önkormányzatoknak, a hallgatók által elkészí-
tett pályázatok elektronikus úton kerülnek benyújtásra. 
A pályázat részleteit a csatlakozást követően ismerhetik 
meg a pályázók. A képviselő-testület döntött arról, hogy 
csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz és 
ezzel ismét anyagi támogatásban részesíti a hallgatókat.A 
pályázat benyújtását a Szociális Bizottság is támogatta.

4./ A Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 
önkormányzati rendelet társadalmi egyeztetésre bo-
csátásáról döntés

dr. Pap Anikó jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, 
hogy minden önkormányzat számára előnyös egy környe-
zetvédelmi alap létrehozása, hiszen ebben az esetben az 
önkormányzat által kiszabott környezetvédelmi bírság, a 
környezetvédelmi hatóság által kiszabott környezetvédel-
mi bírság összegének 30 %-a, a talajterhelési díj, valamint 
a természetvédelmi bírság is környezetvédelmi és termé-
szetvédelmi célokra felhasználható önkormányzati bevé-
telt képez. Az önkormányzati környezetvédelmi alapot 
környezetvédelmi célokra kell felhasználni.  A rendelet 
szövegét társadalmi egyeztetésre bocsátotta a képvise-
lő-testület. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság a döntéssel 
egyetértett.

5./ A közterületek eltérő használatáról és a közte-
rület használati díj megállapításáról 

szóló önkormányzati rendelet társadalmi egyeztetésre bo-
csátásáról döntés

A képviselő-testület döntött a közterület használat szabá-
lyairól szóló helyi rendelet társadalmi egyeztetésre bo-
csátásáról. A jegyző elmondta, hogy a korábbi rendelet 
már nem felelt meg a mai jogszabály-szerkesztési elvá-
rásoknak és a gyakorlatban is nehezen alkalmazható. A 
közterület használatáért fizetendő díjak felülvizsgálatra 
és módosításra kerültek. Mindenki, aki az önkormányzat 
közterületét használja, azt csak díjfizetés ellenében teheti. 
A rendelet tartalmaz olyan szakaszt, melyben a díjmen-
tesség is meghatározásra került. A Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság ülésén részletesen átbeszélték a rendelet tartal-
mát. A képviselő-testület támogatta a társadalmi egyez-
tetésre bocsátást. A rendelet 2017. novemberében lép ha-
tályba, az a hatálybalépést követően beadott kérelmekre 
fog vonatkozni. Kérünk mindenkit, aki az önkormányzat 
közterületét bármilyen módon használja, érdeklődjön a 
Polgármesteri Hivatalban, hogy szükséges –e a közterület 
használatáért díjat fizetni, vagy mentes a díjfizetés alól. 
Pl. építkezések, alkalmi árusítók, illetve aki plakátot sze-
retne kihelyezni.

6./ Egyebek

Egyebek napirendi pontban szó volt arról, hogy a telepi 
játszótér területét telekmegosztással szét kell választa-
ni, mivel a beadott piacos pályázat benyújtásához önálló 
hrsz-ra van szükség.

A képviselő-testület hozzájárult a terület megosztásához. 
A földmérés megtörtént, a földhivatali ügyintézés folya-
matban van.

Aki az ülés jegyzőkönyvét meg szeretné ismerni, az meg-
találja a település honlapján, a Községi Könyvtárban és a 
Tápiósági Polgármesteri Hivatalban.

dr. Pap Anikó sk.

 jegyző
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Tisztelt Lakosság!
Az iskolai, idősek étkezésével kapcsolatos bejelentések, változtatások vagy ezzel kapcsolatos kérések és kérdések;

esetén, az alábbi elérhetőségeken kérjük bejelenti:

06-29-465 – 936 vagy 06-20-292-8909 | nkleinedit@tapiosag.hu

Az óvodai adminisztrációval kapcsolatban kérjük az eddig megszokott módon járjanak el, és az óvónők felé  
jelezzék a hiányzást és érkezést.

Felhívom figyelmüket továbbá arra, hogy a lemondásokat csak a következő naptól tudjuk figyelembe venni, fizetés 
szempontjából. Tehát betegség esetén, az első napot mindig fizetni kell (hiszen ezt nem lehet tervezni.) Betegség 

utáni ebédrendelést előző nap 1 óráig kérjük jelezni.

Fizetés továbbra is a hivatalban történik!

Tisztelt Szülők!

Akinek a gyermeke a szociális helyzete miatt ingyen kapja az ebédet, annak is kötelező jelenteni a távollétet, 
majd az azt követő első napot, hiszen költségek ebben az esetben is merülnek fel.

Köszönöm;
Németné Klein Edit

könyvtáros/ügyintéző

- ebédlemondás
- betegség
- ideiglenes távollét
- szociális helyzet változása
- elhalálozás

Tájékoztató
a kéményseprő ipari tevékenységről

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kéményseprői sormunka 2017. november hónapban indul meg a 
településünkön.
Addig is, ha bárkinek bármi problémája van (pl. műszaki jellegű), akkor hívja a 1818 –as kormányzati vonalat, 
azon belül a 9.1-es menüpontot (a pontot nem kell beütni), vagy jelentse be a Tápiósági Polgármesteri Hivatalba 
az alábbi elérhetőségek egyikén: 

Pogányné Bodó Katalin ügyintéző
- ügyfélfogadási időben személyesen (Hétfő: 8-12, kedd:13-16.30, csütörtök:13-16.30-ig)
- vagy telefonon (tel: 06-20-395-42-72, 06-29-465-667) várja a lakossági bejelentéseket.

Tápiósági Polgármesteri Hivatal

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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Tájékoztató ebrendészeti ellenőrzésről
A kóbor és kóborló kutyák jelenléte országos problémát 
jelent, mely településünkön is felháborodást és folyama-
tos gondot jelent. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy az 
állatartók kötelesek biztosítani a kutyájuk számára az 
egyedi igényeinek megfelelő életkörülményeket, beleért-
ve a rendszeres és megfelelő szabad mozgás lehetőségét 
is. Szintén a gazda felelőssége, hogy az eb szükségtelenül 
ne zavarja a lakóközösség, szomszédság életét, emellett 
kiemelten fontos az ember egészségének és testi épségé-
nek védelme. Aki nem tudja megakadályozni azt, hogy 
az eb tartós megkötés nélkül az utcára kijusson, vagy a 
szomszédba átszökjön, köteles a kerítés megerősítéséről 
gondoskodni, vagy az eb részére kennelt építeni.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalma-
zásáról szóló kormányrendelet módosítása értelmében 
valamennyi 4 hónaposnál idősebb ebet transzponderrel 
(elektronikus chippel) kötelezően meg kell jelölni és az 
országos ebnyilvántartó adatbázisban regisztráltatni. A 
tartó köteles a megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyé-
nek megváltozását, vagy az állat elhullását az adatválto-
zást követő 8 napon belül az adatbázisban magán-állator-
vossal regisztráltatni.
A szabályok betartása érdekében Halasi Anita polgár-
mester asszony támogatásával és egyetértésével Tápió-
ság Község Önkormányzatának jegyzője az illetékes 
ebrendésszel, valamint a Nagykátai Rendőrkapitány-
ság munkatársaival ebrendészeti ellenőrzést tart a te-
lepülésen. 

Az ellenőrzésre 2017.október 16-tól  2017.november 
16-ig terjedő időszakban kerül sor.

Az ellenőrzés során azt nézzük, hogy 
- a kutyák be vannak-e oltva veszettség ellen, 
- rendelkeznek-e az azonosításhoz szükséges köte-

lező chip-pel, 
- a tulajdonosok betartják-e az ebtartási szabályo-

kat és biztonságos, zárt helyen van-e a kutya. 
Amennyiben a szabályokat megszegik, úgy 50.000 forin-
tig terjedő helyszíni vagy 150.000 forintig terjedő pénz-
bírságra, állatvédelmi bírságra számíthatnak. 
A ellenőrzés során arról is meggyőződünk majd, hogy 
elég táplálékhoz és ivóvízhez jutnak-e a kutyák, illetve 

hogy van-e olyan hely, ahova a tűző nap vagy az eső elől 
be tudnak húzódni. A nem megfelelő tartási körülmények 
állatkínzás gyanúját veti fel, mely esetben büntető felje-
lentést teszünk a gazda ellen. A tényállás megalapozottsá-
ga esetén vádemelésre kerül sor, melynek következménye 
két évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munkabün-
tetés vagy pénzbüntetés lehet. 
Ha pedig oltatlan ebet találunk, akkor a kutyát 14 napos 
megfigyelés alá vonják, és utána kapja meg a szükséges 
oltásokat. A törvény szerint ez esetben is bírság jár.
Az ellenőrzés célja, hogy minél kevesebb ismeretlen 
egészségügyi státuszú eb kóboroljon a közterületen, mely-
lyel veszélyeztetik a közlekedést, és félelmet keltenek az 
úton gyalogosan vagy biciklivel közlekedő lakosokban, 
nem beszélve az iskolába járó gyermekek védelméről.
Aki esetleg elmulasztotta kedvence kötelező védőoltását 
vagy chippel történő megjelölését, az minél előbb keresse 
fel az állatorvosok egyikét a hiányosságok pótlására.
Az oltási könyveket szíveskedjenek ellenőrzésre előkészí-
teni, hiszen még nem tudni, hogy melyik házba kopogta-
tunk vagy csengetünk a megadott ellenőrzési időszakban. 
Elsősorban azok a kutyatartók, gazdik izgulhatnak, akik 
a nyilvántartásunk alapján hiányos vagy nem megfelelő 
adatokat közöltek, szolgáltattak.
Illetve, akinek tudomása van olyan ebtartókról, akikről 
olyan benyomásuk van, vagy azt tapasztalták, hogy a 
fent leírt szabályokat nem vagy nem megfelelően tartják 
be, kérem, jelezzék a Tápiósági Polgármesteri Hivatal-
ba, akár név nélkül is. Fontos, hogy a bejelentésnél adják 
meg a bepanaszolt lakos nevét, címét és az ebek ismerte-
tőit, darabszámát. Ez azért fontos számunkra, mert a be-
jelentések alapján az ellenőrzési terv részeként fel tudjuk 
keresni az érintett ingatlanokat.
A Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy 
telefonon (tel.:06-29-465-667) Pogányné Bodó Katalin 
ügyintézőnél lehet megtenni a bejelentéseket.
Az ellenőrzés során számítunk az együttműködő maga-
tartásukra!

dr.Pap Anikó sk.
jegyző

AZ IDEJÉBEN FELISMERT MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.

A Tápióságon lakó, 45–65 éves nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, meghívólevelet kapnak, 
amin szerepel, hogy mikor várják őket a Flór Ferenc Kórházban

(2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. tel.: +36 (28) 507-126) vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!

A szűrővizsgálat térítésmentes.
INFORMÁCIÓ:

Budapest Főváros Kormányhivatala     A lehetőség adott! Éljen vele!
Népegészségügyi Főosztály       2017. október 9–12.
tel.: 06 (1) 465-3823
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III. TápióFeszt

Idén 3. alkalommal került megrendezésre a Tápió Vidék 
falvait, városait összefogó, azok bemutatkozására lehető-
séget adó TápióFeszt, Nagykátán.

A két napos rendezvénysorozat ad otthont a Kátai Nemzet-
közi Tánctalálkozónak is, melynek keretein belül - tudo-
másom szerint - Tápióság először vett részt a menettánc-
ban. Településünket ezen a neves eseményen a Gézengúz 
Óvoda néptánccsoportja képviselte. Őket a fiatalokkal 
kiegészült Vadvirág Hagyományőrző és Nyugdíjas Klub 
tagjai kísérték az úton. Megragadva ezt a remek alkalmat 
az eddigi talán legnagyobb közönség előtt mutathatták be 
Tápióság népviseletét.

Talán ennek, s természetesen az „öltöztetőnő” végtelen 
elhivatottságának, és hagyománytiszteletének hála, idén 
ismét sikerült megtartani a TápióSzépe címet, melyet 
ezúttal Hegedűs Viviennek köszönhetünk. Fontos meg-
jegyezni, hogy nem csak a szakmai zsűri elismerésének 
örülhettünk, hanem az örök kritikus közönség is a sági 
lányra szavazott. Gratulálunk!

Ahogy az a Lovas Egyesület saját beszámolójából is kide-
rül, egy rendkívül mozgalmas hónap egyik állomása volt 
számukra is a TápióFeszt. A szüreti felvonuláson több fo-
gattal is képviselték falunkat. Fogataikat a zsűri dobogós 
helyezésekkel díjazta. Gratulálunk!

Tulajdonképpen nem volt a fesztiválnak olyan program-
része melyben Tápióság ne vette volna ki a részét, de 
legfőképpen ne jutalmazták volna. Ennek megfelelően, a 
szombati főzőversenyen, a Tápióságért és Hagyománya-
iért Egyesület gasztronómiai csapata diadalmaskodott. 
Nekik is gratulálunk! 

Így, karöltve a civil szervezetekkel, támogatókkal, kéz-
művesekkel,  ismét büszkén és példaértékűen fogadhattuk 
a látogatókat, Tápióságot bemutató sátornál, a települések 
utcájában. 

A Fesztivál szervezői és a magunk nevében is szeretnénk 
köszönetünket kifejezni kis falunkat képviselő valameny-
nyi résztvevőnek. 

Kun-Halasi Katalin
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Tisztelt Tápióságiak!

Szeptember hava, a programok sokaságát hozta el a lo-
vas emberek életében.

Szeptember 2. A gödöllői dombság egyik csodás te-
lepülésén Gombán gyülekeztek a lovasok az éves 
ökonomikus „Lóáldás”-ra. Kedvezett az időjárás a 
dombokkal teli helyszínen. A főzőverseny résztvevői 
helyiség nevéhez híven gombás ételeket főztek, mely-
ből a gombás gulyásleves igazi gasztro élmény volt.

Tápiószecsőn is ezen a napon tartották a szüreti fel-
vonulást, melyen szintén képviseltük Egyesületünket. 
Színvonalas táncos felvonulás volt, mint mindig.

Szeptember 9. Kora őszi kissé didergős reggelen in-
dultunk Nagykátára a III.Tápiófeszt programra, négy 
lovaskocsinyi emberrel. Kímélve a lovakat kényelmes 
tempóban érkeztünk a helyszínre. Lovas társainkkal 
való találkozás mindig sok élményt tartogat, majd kez-
detét vette a felvonulás, ami jókedvűen telt el, hála a 
szép időnek. A lovasok apraja-nagyja élvezte a napi 
programot. Településünkre és Egyesületünkre egy-
aránt dicsőséget hoztunk: Csősz Ferenc által hajtott 
hintó kategóriájában az I. helyezést, lovaskocsi kate-
góriában pedig Maczó Sándor  kocsija a II.helyezést 
érdemelte ki a zsűri tagoktól.

Köszönet illeti Marton László képviselő urat, Szabóné 
Gyüre Zsuzsannát és Szabóné Inges Marikát a szerve-
zésért, lebonyolításért és a szíves vendéglátásért. 

Szeptember 16: A síkság után a dombos Pándra vettük 
az irányt szüreti felvonulásra. Már az odafelé tartó út 
is jól telt el, gyönyörködve a táj szépségében. Oly cso-
dásnak láttuk a tiszta időben a Mátra hegyvonulatát, 
igézően hatott ránk. Járva az utcákat sok kedves ember 
örült a lovasokat látván. A szervezés némi hiányossá-
got eredményezett, nem gondolván a távolból érkezet-
tekre. De mi lovasok ezen is túl léptünk és a Hegedűs 
család jóvoltából nagyon finom estebéddel zártuk a 
napot. Köszönjük Csilla!

Szeptember 23. Elérkezett a várva-várt nap, melyhez 
az időjárás is kedvezett. Egyesületünk látta vendégül 
a közelből-távolból érkezett lovasokat. A tápiósági 
szüreti felvonulás  a környék legszínvonalasabb és 
jól szervezett programja. /Ezt nem csak mi tudjuk!!!/ 
Kora délelőtti órákban találkoztunk vendégeinkkel a 
Maczó-tanyán, mely mindig is híres volt vendégsze-
retetéről. Zenés felvonulásunk első állomása a Malom 
presszónál volt táncos előadással. Sokan reklamálják, 
hogy az „öreg” faluba nem mennek a fogatok, itt je-
gyeznénk meg a Cicahegyi emelkedőt a lovak nem 
igen szeretik. Második táncos megálló a „Vadvirág” 
sörözőnél volt, ahol is nagyon sokan vettek részt. A 

„telepi”rész minden utcáját végig járva sok kedves la-
kótársunk kínálta a felvonulókat. Közülük is kiemelve 
Berényiné Manci nénit és csapatát akik évek óta ké-
szítik a finom süteményeket. Köszönet érte! Köszönet 
illet még a „Vadvirág” söröző vezetőjét, dolgozóját a 
szíves vendéglátásért. Jó érzés volt hallani a lovasok 
elismerő szavait a szervezésért, lebonyolításért, ven-
déglátásért, melyben egyesületünk minden tagja részt 
vett. Egyesületünk köszönetet mond mindazon tápi-
ósági vállalkozóknak, lakosoknak akik támogatással 
járultak hozzá rendezvényünkhöz.

Szeptember 30. Jó hangulatban indultunk el három 
kocsival Tápióbicskére a Falunapi rendezvényre. A 
nap is kisütött mire megérkeztünk. Eltérve az augusz-
tusi szüreti felvonulás útvonalától, most a központhoz 
közel eső utcákat jártuk végig. Köszönjük a „Privát” 
élelmiszerbolt csapatnak, nagyon finom töltött káposz-
tával kínálták a sági résztvevőket.

Túl a szüreti felvonulásokon, szeptember 27-én a 
Könyvtár adott otthont a „Hazajáró” Honismereti és 
Túrista  Egylet által tartott előadásnak, melyre meghí-
vást Maczó Sándor alpolgármester úr kezdeményezett. 
Köszönet érte. Gyönyörködhettünk Erdély, Felvidék, 
Délvidék csodálatos téli-nyári képeiben, melyet Ke-
nyeres Oszkár szerkesztő úr szavakkal is kisért. Ezen 
kívül az Egylet nagyvilági túráiba is betekintést kap-
tunk. Egyesületünk itt is szép számmal képviseltette 
magát és a vendéglátásban is tevékenykedett.

Tápiósági Lovassport Egyesület
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Természetvédelmi célú beavatkozások a
Tápiósági Földváron

Tápióság község elhelyezkedése igazán különle-
ges, hiszen a falu északkeleti, homokbuckákkal 
tarkított fele az Alföldhöz, míg délnyugati, maga-
sabb része már az Északi-középhegységhez tar-
tozik. Valódi tájhatár ez, ahol jól megfigyelhető, 
hogy a Monor-Irsai-dombság löszhátai hogyan 
simulnak bele a Tápió-vidék sík felszínébe. A 
Tápióság és Tápióbicske közötti Nagy-rét szélén 
igazán látványos ez az átmenet. Kedvező fekvé-
sét már évezredekkel ezelőtt felismerték az itt lakó 
népek. Az ember tartós megtelepedéséhez minden 
megvolt egy helyen: halban gazdag vizek, kövér-
füvű rétek, jó minőségű szántók. És ami akkor igen 
fontos volt, meredek lejtőkkel határolt, jól védhető 
dombhátak. Itt épültek fel vidékünk első nagyobb 
települései, a bronzkori földvárak, amelyek né-
hány épületből és az azokat körülvevő árokból és 
sáncból álló kezdetleges erődítések voltak csupán.

Ezek közül is az egyik legimpozánsabb megjele-
nésű, a Tápióságtól északnyugatra emelkedő 
Földvár. Az ide látogatók persze első 
nézésre nem sokat vesznek ész-
re az egykori erősségből, hiszen 
a bronzkor óta eltelt több ezer 
év alatt az idő vasfoga, meg 
a történelem viharai a föld 
színével tették egyenlővé 
a Földvár maradványait. A 
nyitott szemmel járók azon-
ban rövid keresgélés után rá-
bukkanhatnak az Alsó-Tápió 
árteréből kiemelkedő meredek 
löszdomb tetején arra a sekély, 
kör alakú árokra, amely egy-
kor körbevette az itt lakók házait. 
Ezeknél sokkal látványosabbak azok 
a cseréptöredékek, amelyek főleg szántás 
után kerülnek napvilágra. Valóságos régészeti „ki-
rakójátékban” lehet részünk, miközben próbáljuk 
kideríti, hogy éppen egy agyagkorsó, vagy egy na-
gyobb tál darabjait tarjuk-e a kezünkben.

A Tápiósági Földvár kultúrtörténeti jelentőségén 
túl azonban táj- és természetvédelmi szempontból 
is nagy értéket képvisel. Aki esetleg nem érdeklő-
dik a természet, az élővilág iránt, csak egy szép he-
lyen szeretne kirándulni, javasoljuk, hogy mássza 
meg a községhez legközelebb emelkedő dombot, 
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik mind a települé-
sére, mind a Tápiószecső felé elnyúló ártérre. Ha 
azonban szeretnénk elmélyülni az igen gazdag nö-

vény- és állatvilág tanulmányozásában, akkor már 
több időt javasolt eltölteni a területen. Különösen 
szép a május és június, amikor a bokrok takará-
sában megbújó fajgazdag löszgyepek igazi virág-
pompában úsznak. Számos védett növényfaj ke-
rülhet ilyenkor szem elé. Köztük vannak olyanok, 
amelyek országszerte gyakorinak számítanak (bu-
dai imola), míg mások igazi ritkaságok (szennyes 
ínfű). Nyár elején akár több száz méter távolságból 
láthatóak az aranysárgán hivalkodó hengeresfész-
kű peremizsek nagy foltjai. Két ritka hagymafaj is 
él itt, egyik a piszkos fehér színű bugás hagyma, 
míg másik a bordó virágzatú bunkós hagyma. A 
Földvár állatvilága azonban alig kutatott, néhány 
védett nappali lepkén kívül (nappali pávaszem, 
kardos lepke, atalanta lepke), csak a pár éve felújí-
tott egykori agyagbánya partfalaiban költő, térségi 
szinten jelentős gyurgyalag-kolóniát lehet kiemel-
ni. Ezek a trópusi színekben pompázó, repülő ro-
varokra vadászó madarak elsősorban a közeli rétek 
felett fogják meg szitakötőkből, hártyásszárnyúak-
ból álló táplálékukat.

Sajnos napjainkban a Tápiósági Földvárra 
számos, jórészt ember által előidézett 

veszély leselkedik. Ilyen a szom-
szédos szántók irányából bemo-

sódó nagy mennyiségű műtrá-
gya- és vegyszermaradvány, 
ami az értékes növényzet 
lassú átalakulását, gyomo-
sodását idézi elő. Hasonlóan 
súlyos probléma a koráb-
ban oly jellemző legeltetés 
megszűnése, melynek ered-

ményeként a cserjefajok lát-
ványos előretörése figyelhető 

meg. Az értékes gyepeket lassan 
„felfalják” az invazív, sok esetben 

más kontinensről származó, idegen-
honos fajok, mint amilyen a fehér akác és a 

keskenylevelű ezüstfa, vagy a lágyszárúak közé 
tartozó magas aranyvessző és szíriai selyemkóró. 
Ezek a folyamatok alapjaiban változtatják meg az 
élőhelyi adottságokat, amelyek eredményeként 
célzott beavatkozások nélkül már a közeljövőben 
számolnunk kell a természeti értékek pusztulásá-
val, egyes növény- és állatfajok végleges eltűné-
sével.

A negatív tendencia megfordítására a természet-
védelmi kezelést végző Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság egy Európai Uniós LIFE+ Nature 
pályázat keretében több lépést is tett az elmúlt 
időszakban. Először is a Földvár tápiósági részét 
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(amit a helyiek Czimbáld-rétnek hívnak) Igazga-
tóságunk a Magyar Állam nevében megvásárolta 
a tulajdonostól, míg a Tápiószecső községhatár-
hoz tartozó domboldali gyepek természetvédelmi 
vagyonkezelésbe vétele most zajlik. Mint Natura 
2000 terület, a Földvár tagja az Európai Unió öko-
lógiai hálózatának, részét képezi az „Alsó-Tápió 
és patakvölgyek” különleges rendeltetésű termé-
szetmegőrzési területnek. Az 1996-ban életbe lé-
pett természetvédelmi törvény értelmében hazánk 
összes földvára a törvény erejénél fogva (ex lege) 
védett természeti területnek számít. A Tápiósági 
Földvár védettségét idén augusztusban hirdette ki 
határozati formában a Pest Megyei Kormányhiva-
tal. Az adminisztratív lépések mellett természete-
sen szintén fontosak, ha épp nem fontosabbak azok 
a gyakorlati beavatkozások, amelyek ténylegesen 
javítják a terület ökológiai állapotát. Ennek anyagi 
fedezetét 75 %-ban a már említett „Szárazgyepek 
megőrzése Közép-Magyarországon” című LIFE+ 
Nature pályázat biztosítja, melynek keretében Kö-
zép-Magyarországon összesen kilenc helyszínen 
zajlik az értékes szárazgyepi élőhelyek rekonst-

rukciója. A Tápiósági Földváron már megtörtént 
a tájidegen fásszárú növényzet elleni vegyszeres 
védekezés első szakasza, illetve visszagyepesítet-
tünk egy hektárnyi, korábban szántóként haszno-
sított gyepterületet. Idén télen jön a helyreállítás 
leglátványosabb része, amikor is hosszú hetek 
kemény munkájával, gépi és kézi erővel leterme-
lésre kerülnek a fás-cserjés állományok, így bizto-
sítva újra életteret a gazdag élővilággal rendelke-
ző gyepes növénytársulásoknak. Végül zárásként 
jövő tavasszal, ugyancsak a pályázat keretében, a 
Tápió Közalapítvánnyal együttműködve teljesen 
megújul a település természeti és épített értékeit 
bemutató, 2006-ban átadott Gólyahír tanösvény, 
melynek friss tábláit egy hamarosan elérhető mo-
bilalkalmazás fogja kiegészíteni.

Vidra Tamás tájegységvezető

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  

Fotó: légi felvétel a Tápiósági Földvár, illetve annak közvetlen védőzónájáról

(az ex lege védett terület határa)
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A következő ÚjSág november 3-ig az
üzletekbe kerül. 

Cikkek leadási határideje: október 27.
Az újságok korábbi példányai

megtalálhatóak a könyvtárban. 

TÁPIÓSÁGI KÖZSÉGI SPORTKÖR
Felnőtt labdarúgócsapatunk a bajnokság 4. fordulója után a tabella 4. helyén áll, 8 ponttal. 
Eddig 2 döntetlen és 2 győzelem a mérlegünk. A Pest megyei kupában két fordulón jutot-
tunk túl. Tóalmás csapatát 13-1, Tápiószele csapatát 1-0 arányban búcsúztattuk. Játékosunk 
Horváth Attila jelenleg a kupában a góllövő lista élén áll, 6 találattal. Következő ellenfe-
lünk Pilis csapata lesz. Pilis magabiztosan vezeti a Megye I. osztályt, így nehéz dolgunk 
lesz a listavezetővel szemben. A kupa április 4.-én folytatódik. Jövőre átszervezésre kerül 
sor a megyei bajnokságokban. A tervek szerint bevezetik a Pest megye IV. osztályt. A jelen-
legi 12 csapatos Délkeleti csoportból várhatóan 7 csapat búcsúzik a III. osztálytól. Ők már 
az új rendszer szerinti IV. osztályban indulnak a következő szezonban. 

U-16-os utánpótlás csapatunk jelenleg a bajnokság 4. helyén áll, míg az U14, 100%-os teljesítménnyel vezeti a baj-
nokságot. 

Asztaliteniszezőink sajnos verességgel kezdték a szezont. Az első fordulóban Albertirsára látogattunk, ahol 13-5 
arányban alulmaradtunk. Sok van még hátra a bajnokságból, így lesz lehetőség a javításra. 

      Támogatónk:

Gondolatok....!

Ma, kinn jártam a temetőben.

Szép idő volt. Gondoltam, csendben és nyugalomban elmerengek az élet mulandóságán. Elnézegetem a szépen kar-
bantartott sírokat. Látom amint néhány sírnál éppen virágokat rendezgetnek, gereblyéznek vagy imádkoznak.

Motorzaj törte össze ezt a csendet. Egy helyi fiatalember érkezett, egy rendszám nélküli motorral, hajadonfőtt. Látha-
tóan keresett valakit vagy valamit, mert jobbra-balra tekintgetett, miközben a motorral körbejárta a temető baloldalát.

Kifelé menet, megszólítottam, tudja-e hogy nem illik motorozni, sőt biciglizni sem ezen a helyen! Kegyelet sértés! 
Természetesen nem válaszolt a kérdésemre és a nevét is elhallgatta.

A temető kapujára ki van írva, hogy gépkocsival csak engedéllyel lehet behajtani és külön nincs kiírva a többi jármű, 
de lássuk be , más járművel sem illik! 

Megsértjük vele az itt nyugvókat es a hozzájuk érkező kegyeletüket lerovókat!

Ugye, egyetértenek velem?

Németné Klein Edit
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OLVASÓINK...

A rózsa elhervad,

A márvány meghasad,

Az emlék örökre megmarad.

Vadvirág Nyugdíjas Klub

Nyugdíjas híradó
Szeptember 2-án hivatalosak voltunk a Sülysápon meg-
rendezett 10. Pestmegyei és Tápiómenti találkozóra. Ál-
lófogadással vártak bennünket. A műsort Czerván György 
Államtitkár nyitotta meg szép szavakkal, és üdvözölte a 
meghívott nyugdíjasokat és vendégeket. Sülysápi polgár-
mester Horinka László köszöntött mindenkit, akit köve-
tett Balázs János, Wágner Árpádné és a házigazda Korpo-
nai Lászlóné. Ezután a meglepetés érkezett, ami nem volt 
más, mint a Tápiószentmártoni Borvirág Zenekar, Czer-
ván György közreműködésével. Igazán jó hangulatot csi-
náltak kezdetnek. A helyiek „dalos pacsirtája” Temesvári 
Ferencné, Manci néni folytatta a műsort, utána a Sülysápi 
Barátság Nyugdíjas Klub, majd Hévizgyörk, Galgahévíz, 
Tápiógyörgye, Tápiószőlős, Bag, Tóalmás, Tápióság, 
Kóka, Kartal, Tápiószecső, Úri, Dósa Jenő, Tápiószele, 
Aszód, Tápióbicske, és a Tápiószentmártoni Szabó Ká-
rolyné, Tápiószecső, és az Úri Hejderutyutyu tánccsoport 
zárta az előadást. A szünetben a nyugdíjasok által készí-
tett zsíroskenyér és kísérői (lilahagyma, paprika, paradi-
csom) elfogyasztása fokozta a hangulatot. Mindenkiben 
felidézte az ifjúságát. A műsor végeztével szívélyes bú-
csút vettünk, és megköszöntük a meghívást.

Szeptember 9-én a Nagykátai Tápiófeszten is képviselte 
közülünk egy pár ember a nyugdíjasokat. Berényi Ottó, 
Gigorné Piroska, Inokáné Piroska, Varga Sándor, vala-
mint Berényiné Mancika és családja, Laczkóné Pogány 
Ilonka, Toldi Tibor és családja, (és nem utolsó sorban), a 
Tápió Szépének megválasztott Hegedűs Vivien kísérte a 
menettáncban szerepet vállaló óvodásokat. 

Ezúton is gratulálunk Hegedűs Vivennek a TápióSzépe 
címhez, Maczó Sándornak és Kun Jánosnak a szüreti fel-
vonulásban elért eredményekhez. 

Köszönjük mindenkinek aki képviselte és öregbítette ki-
csiny falunk hírnevét.

Szeptember 16-án a Szlovákiai Pogrányban voltunk hi-
vatalosak, ahova a polgármester asszony vezetésével és 
néhány képviselő kíséretével érkeztünk. Kis csapatunk 
szívesen tett eleget a pogrányi meghívásnak. Ők min-
dig szívesen fogadnak, és ugyanolyan szívesen jönnek 
Tápióságra, amikor hívjuk őket. Barátaink kérték, hogy 
népviseletbe öltözve vegyünk részt közösen az Alsódobo-
kon tartandó Esterházy János kegyeleti megemlékezésen, 
amit kápolnaszenteléssel kötöttek egyebe. Nagyon szép 
és kimerítő volt a délután. Személyesen láthattuk Ester-
házy lányát, Esterházy-Malfatty Alice-t és unokáját, aki 
megköszönte mindenkinek a megjelenést ezen a neves 
megemlékezésen. Halálának 60. évfordulója alkalmából, 
hamvai jelképes újratemetésével tért haza szülőföldjére 
a mártír politikus. Innen visszamentünk Pogrányba, ahol 
egy kis műsort adtak elő a helyiek Tóth Boriska vezeté-
sével, majd a sági nyugdíjasok kis csapata, és a másik 
meghívott vendégcsapat, akik Felsőörsről jöttek. A finom 
vacsora és rövid beszélgetés után köszöntünk el baráta-
inktól, akikkel már 22 éves a barátságunk, reméljük még 
sokáig fog tartani.

Szeptember 23-án, a Tápiósági Szüreti Felvonulás moz-
gatta meg a falu lakosságát, és több környékbeli település 
idelátogató vendégeit. Közösen jártuk körbe a falu utcáit, 
zeneszóval és nótázással, egy-egy állomáson tánccal de-
rítettük jókedevre egymást és a lakosokat. Igazán öröm 
volt látni a sok érdeklődő nézőt, a kapuba kiálló és velünk 
éneklő, tapssal bíztató embert. Volt aki megvendégelte 
a felvonuló sereget, ki süteményt, ki pálinkát osztott. A 
Móricz Zsigmond utcában a „ szomszédok” terülj-terülj 
asztalkával várta a vidám társaságot. Az Arany János 
utcában egyik helyen fánkot osztottak, a másikon üdítő 
és serkentő itallal kedveskedtek. Köszönjük mindenki-
nek. Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, akit 
Maczó Sanyi felkért - akár főzési, akár segítői munkára. 
Nem tudok mindenkit név szerint felsorolni, aki ott volt, 
és tette a dolgát. Köszönjük fáradságukat. Öröm volt lát-
ni a fölvonulók között: Nagykáta alpolgármesterét . Tóth 
Istvánt -, aki falunk szülöttje „ Kisnyúlként” ismerjük; 
Úri polgármesterét Haraszti Imrét, és a többi vendéget. 
Kicsit fáradtan, de vidáman érkeztünk a Kossuth Lajos ut-
cába a Kaszás családhoz, ahol finom ebéd várt bennünket. 

Szeptember 24-én volt a templomban megtartva a jubi-
láns házasok miséje. Öröm volt látni, hogy sokan vettek 
részt, mint jubilánsok, mint vendégek. Hálásan köszönjük 
az esemény szerezőinek, ezt a szép ünnepet, és a plébános 
úrnak az áldását.

Szeptember 27-én voltunk a DunaTvből ismeret Hazajáró 
műsor szerkesztőivel tartott bemutatón, ami a Zárdaisko-
lában került megrendezésre. Láthattuk Felvidék, Délvi-
dék, Erdély életét bemutató összeállítást. Ezt is köszönjük 
a szervezőknek.

Tóth Lajosné

Barna Piri

Sajnos Szeptember 29-én búcsút vettünk Nyugdíjas Klu-
bunk egyik oszlopos tagjától, Kapás Jánostól, akire a be-
tegsége kezdetéig számíthatott a csapat, aki mindig részt 
vett a klubéletben úgy mint fellépéseken, vagy a megtar-
tott összejövetelen serénykedett, munkálkodott. Mindig 
jókedvű, jó humorú volt, mindenkinek megadta a tisztele-
tet. Ő már az égi nyugdíjasok csapatában talál elfoglaltsá-
got. Nyugodj Békében Kapás Jani!
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