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Közélet - Önkormányzati hírek

Tájékoztató a 2017.október 26-án megtar-
tott testületi ülésről

A képviselő-testület 2017.október 26-án 15 órakor 
tartotta soron következő rendes képviselő-testületi 
ülését, melynek során a következő döntéseket hozta:

1./ A Környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló ön-
kormányzati rendelet elfogadása

A képviselő-testület jóváhagyta a Környezetvédelmi 
Alap létrehozásáról szóló rendeletet, melynek lénye-
ge hogy az önkormányzat által kiszabott környezet-
védelmi bírság, a környezetvédelmi hatóság által ki-
szabott környezetvédelmi bírság összegének 30 %-a, 
a talajterhelési díj, valamint a természetvédelmi bír-
ság is környezetvédelmi és természetvédelmi célokra 
lesz felhasználható, mint önkormányzati saját bevé-
tel. A rendelet elfogadását a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság is támogatta.

2./ A közterületek eltérő használatáról és a közterület 
használati díj megállapításáról szóló önkormányzati 
rendelet elfogadása

dr. Pap Anikó tájékoztatta a képviselő-testüle-
tet, hogy a közterület használatáról és a közterü-
let használati díj megállapításáról szóló 2/1997.
(II.20.) számú önkormányzati rendelet módosítása 
vált szükségessé a jogszabályi változásoknak kö-
szönhetően. 
Az új jogszabályi rendelkezések és a számos ponton 
változtatandó régi rendelet miatt célszerűbb volt egy 
új rendelet megalkotása. Az új rendelet megalkotásá-
val mind a község közterületeinek rendezettebbé té-
tele, mind pedig a közterületek használati módjának 
(pl. árusítások, vásározók tevékenysége) ellenőrzése 
válik szabályozottá. A rendelet 2017. november 2-tól 
lesz hatályos, vagyis az abban foglalt szabályok on-
nantól kezdve érvényesek a településen. A rendelet 
teljes szövegét érdemes mindenkinek tanulmányoz-
ni, hiszen a közterület használatára engedélyt kell 
kérni, és ezért használati díjat kell fizetni. Külön 
felhívjuk azon közterületet használó árusok figyel-

mét, akik a bejelentési kötelezettségüknek még nem 
tettek eleget, azok ügyfélfogadási időben keressék 
fel a jegyzőt a Polgármesteri Hivatalban. A rendelet 
elfogadását a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is tá-
mogatta. 
 
 3./ A reklámok, a reklámhordozók és cégérek elhe-
lyezésének ,alkalmazásának követelményeiről, felté-
teleiről és tilalmáról szóló önkormányzati rendelet 
elfogadása

dr. Pap Anikó jegyző elmondta, hogy az önkormány-
zatoknak jogszabályi felhatalmazás alapján rende-
letet kell alkotniuk a reklámok és reklámhordozók 
elhelyezése és az ezekhez kapcsolódó bejelentési el-
járás témájában.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 
törvény 12.§ (5) bekezdése szerint:

„Felhatalmazást kap az önkormányzat településké-
pi rendelet hiányában, a reklámok, reklámhordozók 
és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának köve-
telményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a telepü-
lésképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati 
rendeletnek - a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi 
CLXXIV. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) és 
a végrehajtására kiadott jogszabályokkal való össz-
hang biztosítása érdekében történő - megalkotására 
és módosítására.”

Az eredeti elképzelés alapján a településképi rende-
let tartalmazta volna minden esetben a reklámokra 
vonatkozó követelményeket is, de a törvénymódosí-
tásnak köszönhetően a településképi rendelet megal-
kotására vonatkozó határidő 2017. december 31-re 
módosult. 

A törvény ezért különválasztotta a felhatalmazó ren-
delkezések között a településképi rendeletben meg-
határozható bejelentést, és a reklámokra meghatároz-
ható bejelentést, és beiktatta a reklámokra vonatkozó 
követelményeket külön tartalmazó helyi jogszabály 
megalkotására szóló felhatalmazást.
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Az önkormányzatok a településképi rendelet hatály-
ba lépéséig alkalmazhatják a helyi reklámrendeletet, 
annak elkészítését követően a reklámokra vonatkozó 
előírások is bekerülnek a településképi rendeletbe. 
Amennyiben nem készül el 2017. december 31-ig a 
településképi rendelet, akkor az átmeneti időre – a 
településképi rendelet elfogadásáig – megalkotott 
helyi reklámrendelet reklámok és reklámhordozók 
elhelyezésére vonatkozó előírásait 2018. december 
31-ig még lehet alkalmazni. A rendelet elfogadását a 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is támogatta. 
 
4./A településképi bejelentési eljárásról szóló önkor-
mányzati rendelet jóváhagyása

dr. Pap Anikó tájékoztatta a testületet, hogy ez a na-
pirendi pont szorosan kapcsolódik az előzőhöz. A te-
lepüléskép védelmének a reklámokra, reklámhordo-
zókra és cégérekre és egyéb műszaki berendezésekre 
vonatkozó előírásairól, valamint az ezekkel kapcso-
latos településképi bejelentési eljárásról szóló önkor-
mányzati rendeletet jóvá kell hagyni, amely majd a 
településképi rendeletbe beépítésre kerül. A rendelet 
elfogadását a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság is tá-
mogatta. 

5./Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2017.
(III.31.) rendelet módosítása

A napirendi pont elhalasztásra került, mivel a kö-
vetkező testületi ülésre állnak rendelkezésre azok 

az adatok, mely alapján a döntés felelősségteljesen 
meghozható.

6./Egyebek

Egyebek napirendi pontban szó volt arról, hogy a 
víztornyon lévő Invitel Távközlési Zrt. bérleti szer-
ződése az év végével lejár. A testület felhatalmazta 
a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szolgáltatót ke-
resse fel és tárgyaljon az újabb bérleti szerződés fel-
tételeiről. 
A Tápiósági Gézengúz Óvoda bővítésére pályáza-
tot szeretne benyújtani az önkormányzat, melyhez 
a szükséges önerő mértékét a képviselő-testület biz-
tosítja. A pályázat részleteiről későbbiekben adunk 
tájékoztatást.
Településünkön a lakosság részére ingyenes ortopé-
diai szakrendelést szeretne végezni egy szakorvos, 
melyhez a Klubház helyiségét tudja biztosítani az 
önkormányzat. Amennyiben megegyezés születik, 
akkor a lakosságot tájékoztatni fogjuk a részletekről 
és a szolgáltatásról.

Aki az ülés jegyzőkönyvét meg szeretné ismerni, az 
megtalálja a település honlapján, a Községi Könyv-
tárban és a Tápiósági Polgármesteri Hivatalban. 
       

dr. Pap Anikó sk.
jegyző

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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Területi Közigazgatási Ösztöndíj 2018
A Miniszterelnökség a Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § a) pontja alapján pályázatot hirdet a 2018. évi Területi Közigazgatá-
si Ösztöndíjra a területi közigazgatási életpálya iránt elhivatott, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok 
részére.

A Területi Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, 
szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a területi közigazgatás iránt elkötelezett szakem-
ber-utánpótlás biztosítása.

A Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogram keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok 12 hónapos szakmai 
gyakorlaton vesznek részt, heti 40 órás munkarendben, melyet Magyarországon, egy fővárosi vagy megyei 
kormányhivatalnál töltenek el. A gyakorlati helyeket a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjasoknak a 
kiválasztási folyamat eredménye és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően. A résztvevők szakmai 
fejlődését a TKÖ Program teljes időtartamában mentorok segítik.

A TKÖ Program eredményes teljesítése esetén az ösztöndíjas számára lehetőség nyílik az állami tisztviselői 
karrier megkezdésére.

Pályázati feltételek:

•	 a pályázat benyújtásakor be nem töltött 35. életév;

•	 cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság;

•	 felsőfokú iskolai végzettség1 (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3-4 
éves főiskolai képzésben szerzett oklevél);

•	 a pályázat benyújtásának időpontjában kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati jog-
viszony nem áll fenn;

•	 az ösztöndíjprogramban történő sikeres részvétel esetén vállalja a területi közigazgatásban történő 
munkavégzést.

Az ösztöndíj összege: havi 130 000 Ft adómentes jövedelem, 12 hónapon keresztül.

A TKÖ Program várható időtartama: 2018. február 1. – 2019. január 31.

Jelentkezési határidő: 2017. október 31., 24 óra.

Részletes pályázati kiírás és jelentkezés:

http://tko.kormany.hu
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Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram 2018
A Miniszterelnökség pályázatot hirdet a 2018. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra a közigazgatási élet-
pálya iránt elhivatott, idegen nyelveket beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére. Jelent-
kezési határidő: 2017. november 15., 24 óra.

A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, 
szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakem-
ber-utánpótlás biztosítása. A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram keretében a felvételt nyert ösztöndíja-
sok szakmai gyakorlatának időtartama tíz hónap, melyből hét hónapot Magyarországon, egy államigazgatási 
szervnél (a fővárosi és megyei kormányhivatalok kivételével), három hónapot pedig elsősorban valamely 
európai uniós ország közigazgatási szervénél töltenek.

A magyar és külföldi gyakorlati helyeket a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjasoknak a kiválasztási 
folyamat eredményének és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően. A résztvevők szakmai fejlődé-
sét a teljes időtartam alatt mentorok segítik.

Az MKÖ Program eredményes teljesítése esetén az ösztöndíjas számára lehetőség nyílik a kormánytisztvi-
selői karrier megkezdésére.

Pályázati feltételek

•	 a pályázat benyújtásakor be nem töltött 30. életév

•	 magyar állampolgárság;

•	 felsőfokú iskolai végzettség* (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3-4 
éves főiskolai képzésben szerzett oklevél);

•	 tárgyalóképes angol VAGY német VAGY francia nyelvtudás (államilag elismert, legalább B2** szin-
tű komplex nyelvvizsga, vagy olyan nyelvvizsga, amely a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ 
honlapja szerint legalább B2-es szintre honosítható);

•	 a pályázat benyújtásának időpontjában kormányzati szolgálati jogviszony nem áll fenn.

Az ösztöndíj összege: a Program belföldi szakasza alatt havonta 130000 Ft. A külföldi szakaszra vonatkozó-
an az ösztöndíj ennél magasabb, az összeg a külföldi célországtól függően eltérő.

Az MKÖ Program várható időtartama: 2018. március 1. – 2018. december 31.

Jelentkezési határidő: 2017. november 15., 24 óra.

Részletes pályázati kiírás és jelentkezés:

http://mko.kormany.hu/
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Kedves Tápióságiak!

 
Új fedél alatt a tájház !!!    
Szeretném tájékoztatni a falu közösségét, hogy elkészült az épület új tetőszerkezete sok társadalmi mun-
kával és nem kevés anyagi nehézségek árán. Köszönettel tartozunk a felújításban résztvevőknek, hogy 
munkájukkal segítettek minket ennek  megvalósításában. Külön megköszönöm  Márton Tivadarnak, hogy 
önzetlenül irányította és kivitelezte a tájház tetőszerkezetének rekonstrukcióit. Ugyanakkor készen lettünk 
a villanyszerelési munkákkal is, erre azért volt szükség, mert a régi szerelés  már elavult és életveszélyes 
volt. 
Ez a felújítás szintén önkéntes alapon készült,  Váradi Endre segítségével. Ezúton köszönöm meg önzetlen 
munkáját! 
 
A következő hónapokban még szeretnénk a belső  kőműves munkákat és a falak meszelését elvégezni. 
Következő évben  az alábbi feladatok várnak ránk:  
                    - külső vakolás  
                    - kerítés felújítása 
                    - tájház berendezése 
                    - parkosítás

Kérjük a tisztelt lakosság további önzetlen segítségét, támogatását,  anyagi felajánlásait, hogy a fent emlí-
tett feladatok megvalósuljanak és  a jövő év folyamán megtudjuk nyitni a faluházat. 
 
Végezetül köszönetet szeretnék mondani azoknak, akik tárgyi adományaikkal gazdagították a tájház gyűj-
teményét: 
  Zilayné Juhász Henrietta  /Budapest/ 
  Juhász Zoltán  /Budapest/ 
  Laczkó Imre és Családja  /Tápiószecső/ 
                             
 
  Tisztelettel:           Tóth György 
          Tápióságért Alapítvány Elnöke

Tápióságért Alapítvány

Adószám: 19184207-1-13
Számlaszám: 11742063-20004738
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Tisztelt Tápióságiak!

Október 7-én verőfényes délelőttön indultunk Úriba 
szüreti felvonulásra.Tápióság és Úri közötti dombok 
csodálatosan szinpompáztak. /Érdemes gyalogtúrát 
erre tervezni./ Magáról a településről néhány szó: 
”A birtoklást jelentő úr főnévből ered Úri neve. A te-
lepülés első okleveles említése 1252-ből származik 
Wri néven, mint a pankotai apát tulajdona. Érdekes 
módon csak a kuruc háborúk idején néptelenedett 
el egy kevés időre, a török hódoltságban lakott hely 
maradt.” Forrás: Utazom.com Úri közel azonos lét-
számú település, mint Tápióság.

Fantasztikus élménybe volt része a há-
rom fogat utasainak, és a lovasok-
nak. A vendégvárás maximális 
elismerést váltott ki. Maga a 
polgármester Haraszti Imre és 
csapata kínált bennünket fi-
nomságokkal. Rövid pihenő 
után elindultunk Úri utcáira. 
Nagyon szép utcai díszeket 
készítettek a lakók.Vendég sze-
retetükre dicsérő szavak illenek. 
Szinte minden utcában kínálták a 
finomabbnál - finomabb étkekkel a fel-
vonulókat. Laci bácsi saját termelésű itóká-
ival várt bennünket. Sok helyen táncra invitálták a 
résztvevőket, nézőket.

Ifj.Kaszás György lovas akrobatikus bemutatója 
nagy sikert aratott. Óvodásoktól a szép korúakig 
mindenki kivette a részét a felvonuláson. Példa ér-
tékű!!! A felvonulás végeztével meleg étel várt ben-
nünket. Részvételünk e vendégszerető településen 
Haraszti Imre és Maczó Sándor sok éves barátságá-
nak eredménye. Köszönjük a Polgármester úrnak és 
Úri lakóinak a csodás vendéglátást. Bízunk benne, 
hogy jövőre is találkozunk.

Ugyan ezen a napon Tokajban is képviseltettük ma-
gunkat Kaszás György jelenlétével mely személyes 
meghívásra történt.

Október 14.-én Egyesületünk lovas tagjai 
részt vettek a péceli szüreti felvonu-

láson. Dóka-Orosz Zsófi a Tulipá-
nos Lovasudvar lovasedzőjének 
és családjának a vendég szere-
tetét élvezhették a résztvevők. 
Köszönjük a családnak.

Lovasaink, fogatosaink egy 
kis pihenőt tartanak hogy újult 

erővel tudjuk búcsúztatni a tar-
talmas 2017-es évet.

Tápiósági Lovassport Egyesület

A 2017-es beszámolókat Kun Edit írta.
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3. Pest megyei TeremFestés – ismét nálunk járt a 
Nemzeti Festékbolt csapata

2017 októberében ismét meghirdette Barf Attila, 
a Nemzeti Festékbolt tulajdonosa – a TeremFestés 
program kitalálója - az újabb Pest megyei fordulót. 
Mi annak ellenére, hogy úgy tudtuk, nem nyerhetünk 
- hiszen a szabályzatban eredetileg az szerepelt, hogy 
ugyanabban az évben ugyanaz az intézmény nem 
nyerhet – mégis pályáztunk. Talán csökönyösség 
volt a részünkről, de igazán jól tettük, hiszen Attila 
és csapata úgy gondolták, hogy a szabályokat meg-
változtatva, ismét hozzánk jönnek, mert szerintük 
a mi termeinknek van a legnagyobb szüksége arra, 
hogy felújítsák, megszépítsék őket. 

A hír, hogy mi nyertünk újra, azt hiszem nem 3, ha-
nem legalább 6 centiméterrel a föld fölé repített ben-
nünket. 

Örömmel kezdtünk neki a szervezésnek, ugyanis a 
termeket elő kellett készíteni a festésre, ki kellett pa-
kolni, hogy a mesterek és segítőik zavartalanul tud-
janak dolgozni.

És elérkezett 2017. október 28., szombat. Azt gon-
dolhatnánk, hogy egy átlagos, késő őszi, borongós 
nap. De nem! Hiszen TeremFestés volt iskolánkban. 
Újra, ugyanis valami nagyon szerencsés csillagzat 
ismét nekünk kedvezett, és felénk irányította a Nem-
zeti Festékbolt Csodacsapatát. Ők jöttek el hozzánk 
immár második alkalommal, hogy önzetlenül segít-
senek és megszépítették 3 tantermünket. Ismét va-
rázsoltak. Önzetlenségükkel, tetteikkel, két kezük 
munkájával, közvetlenségükkel, jókedvükkel ezt a 
szomorkás, őszi napot egy fantasztikus nappá vará-
zsolták. Megszínesítették a szó minden értelmében, 
felvidították, a szó minden értelmében, feltöltötték 
és tényleg fantasztikussá tették. Tetteik példaér-
tékűek mindannyiunk számára. Attilát és A Csapa-
tát megismerni, velük együtt lenni felemelő érzés. 
Attila méltán lehet büszke rájuk! Mindent nagyon 
szépen köszönünk nekik! 

Itt szeretném kiemelni a mi kis csapatunk – peda-
gógusok, szülők, gyerekek – fantasztikus hozzáál-
lását. Mindenki rögtön segíteni akart, ki sütemény-
nyel, ki a keze munkájával, ki felajánlással. Ezúton 

is köszönjük a szülőknek a sok-sok finom süteményt, 
amivel kedveskedtek a mestereknek. Illetve köszön-
jük mindenkinek, aki a vasárnap délelőttjét sem saj-
nálva eljött és segített a takarításban, rendrakásban.

Attila szavait idézve: „Néha a lehetetlen is lehetsé-
gessé válik, ha teszünk érte.” Úgy gondolom, hogy 
mi tettünk érte, közösen, bízva az összefogás, a segí-
teni akarás erejében.

Itt azonban még nincs vége a történetnek.

Attila nagyon szép, megható szavakkal köszönte meg 
nekünk a fogadtatást, az egész napos vendéglátást, 
és tudatta velünk, hogy a maradék 3 termünket is ki 
fogják festeni előre láthatólag jövő év tavaszán, még 
pályáznunk sem kell! Óriási öröm ez számunkra, és 
már előre örülünk a találkozásnak! Nagyon várjuk 
2018 tavaszát!

(További fotók az újság hátoldalán.)
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OLVASÓINK..

A következő ÚjSág december 8-ig az
üzletekbe kerül. 

Cikkek leadási határideje: december 1.
Az újságok korábbi példányai

megtalálhatóak a könyvtárban. 

Ha a szíved sajogva ég,
Ne mutasd soha senkinek,

Nehogy gúnyolva légy.
Ne lásson át a fájdalmon,

A kíváncsi tömeg,
Mosoly legyen ajkadon
Ha vérzik is a szíved.

Nyugdíjas híradó

Október 14-én hagyományainkhoz híven megtar-
tottuk őszi nyugdíjas találkozónkat. A meghívott 
barátaink szívesen és szeretettel jöttek, a vendége-
ket először Maczó Sándor alpolgármester Úr, - aki 
egyben a klubvezetőnk is - köszöntötte. Majd átadta 
a szót Szajcz Piroskának, aki külön köszöntötte Ha-
lasi Anita polgármesterasszonyt, dr. Pap Anikó jegy-
zőasszonyt, Völgyiné Berényi Anitát, majd a baráti 
klubbokat. Tápióbicske Kortalan Nyugdíjas Klub, 
Tápiószecső Ofella Sándor Hagyományőrző Együt-
test, Tápiószecső Helyőrségi Csapatát, Tápiószent-
márton Szent-Márton Klubot, Tápiószőlős Barátság 
Klubját és a Sűlysápi Hagyományőrző Pávakört. 
Ezután Halasi Anita polgármesterasszony köszön-
tött minden jelenlévőt és vendéget, szép szavakkal 
méltatta a nyugdíjasok tevékenységét, kívánt  továb-
bi erőt, egészséget és kitartó munkát. Örömmel és 
izgalommal vártuk ezt a napot, amire kis csoportunk 
egy új oldaláról mutatkozott be, nagy örömünkre. 
Köszönjük felkészítőjüknek, Hulik Áginak a mun-
káját. A műsor színvonalas levezetését, Berényi Ottó 
párja, Kővágó Jánosné Piroska biztosította. Nagyon 
szép szavakkal köszöntött ő is mindenkit, elősorban 
a nyugdíjasokat. Minden résztvevő csoportnak áta-
dott egy-egy emléklapot. A jól és szépre sikeredett 

előadások után, Szajcz Piroska köszönte meg az ala-
pító tagoknak, Béres Károlynak, Dénes Gábornénak, 
Kun Gábornénak, Kun Mihálynénak, Nemes Jó-
zsefnének, Tóth Nándornénak, Szajcz Miklósnénak, 
Varró Károlynének, egy-egy szép emléklappal, azt, 
hogy huszonnyolc éve ”megálmodták” az összejö-
vetelek megszervezésést és működését. További jó 
egészséget kívánt nekik, majd a már elhunyt klubta-
gokról egy mécsessel emlékeztünk meg. „Kókai” fi-
nom ebédjét, jó mulatás követte, amihez a hangulatot 
Prokkain Árpád zenész szolgáltatta. Köszönjük Völ-
gyi Péter sesgítségét és közreműködését. Köszönet 
illet minden támogatót, segítőt és fellépőt.  Hálásak 
vagyunk a bíztatásért, reméljük, hogy még tovább-
ra is számíthatunk részvételükre, támogatásukra. 
Köszönjük a tombola felajánláskat, a sok-sok finom 
süteményt és a serkentő italokat. Jókedvűen és öröm-
mel ért véget a nap és köszöntek el a meghívott ven-
dégek a további találkozás reményében. Kívánunk 
mindenkinek további jó munkát és jó egészséget.

Tóth Lajosné

Barna Piri
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