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KÖZÉLET -  ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Testületi ülés 
 A Képviselő Testület jelenlegi 

óvodavezetőnket, Juhász Ildikó pályázót 

2015. augusztus 1. napjától határozott időre, 

2020. július 31-ig – a kinevezés szerinti 

munkaköre mellett - megbízza a Tápiósági 

Gézengúz Óvoda óvodavezetői 

munkakörének betöltésével, illetve az 

óvodavezetői feladatok ellátásával. 

Munkájához további szép sikereket és 

töretlen lelkesedést kívánunk! 

 

 A Testület elfogadta a Polgármesteri Hivatalt 

érintő közigazgatási szünet elrendeléséről 

szóló rendeletet, ennek értelmében a Hivatal 

2015. évi munkarendjében a nyári igazgatási 

szünet augusztus 3. napjától augusztus 8. 

napjáig (6 munkanap) tart. 

 

 A Testület döntött arról, hogy a 

tulajdonunkban lévő ÖKOVÍZ ZRt. 100.000 

Ft névértékű részvényeit ugyanezen értéken 

eladja az ÖKOVÍZ ZRt-nek, tekintettel arra, 

hogy a társaság már nem áll szolgáltatói 

kapcsolatban az Önkormányzatunkkal. 

 

 2015. május 29-én az óvodai 

gyermekétkeztetés feltételeit javító 

fejlesztések támogatására kiírt pályázatra 

benyújtottuk a szükséges dokumentumokat. 

 

 

Csatorna – házi bekötés 
 Az elmúlt hónapban szinte minden időmet a 

házi bekötéssel kapcsolatos adategyeztetés és a 

járda-térkövezés töltötte ki. A helyzetet látva ez 

még jó pár hétig így is marad.  

 

 A házi bekötéssel kapcsolatban 

elmondhatom, hogy most már körülbelül 200 

ingatlantulajdonos mondhatja el, hogy elégedett az 

elvégzett munkával. Sajnos sokkal több bekötést is 

megvalósíthattunk volna, ha a lakossági 

megtakarítások hátralékmentesek lennének. Sokan 

vannak, akik jogos indokkal, a nehéz anyagi 

körülményekre hivatkozva elmaradásban vannak. 

Reméljük hamarosan az ő esetükben is valamilyen 

megoldást talál a Társulat a bekötések 

megvalósíthatóságát illetően. Sajnos a hiányos 

nyilvántartásnak köszönhetően igen sok jól fizető 

ingatlantulajdonos esetében sem kapjuk meg a 

bekötési engedélyt a Társulattól, ezek esetében 

személyesen közbenjárva pótoljuk a szükséges 

dokumentumot, és természetesen elvégezzük a 

munkát. A Társulat viszont még mindig nem 

engedi meg az „élőre kötéseket”, ami nagyban 

megnehezíti a munkát, mert a vállalkozónak vissza 

kell majd menni elvégezni azokat. Megkezdődtek 

az önkormányzati ingatlanok esetében is a 

csatornahálózatra történő rákötés tervezési 

munkálatai. Sajnos, különösen az iskola 

tekintetében nem kis kiadást fog ez az 

önkormányzatnak jelenteni. 
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PROGRAMAJÁNLÓK 

 

Június 7., vasárnap, 18.00, Don Quijote történetek 

 A nagykátai Muzsika Színház fogja bemutatni 

 nálunk legújabb zenés játékát. Mintegy két és fél 

 órányi minőségi kikapcsolódás egy kétfelvonásos 

 darabban! 

 Támogatójegyek 1.000 Ft-ért a helyszínen 

 lesznek kaphatóak! 

 

Június 8., hétfő, 9.30, Piroska és a farkas 

 A sülysápi Mesés Óvónők legújabb darabja, 

 elsősorban az óvodásoknak és a kisiskolásoknak, 

 de biztos vagyok benne, hogy mindenkinek jó 

 szórakozást tud nyújtani ez az élettel teli előadás! 

 Jegyár: 400.- 

 

Június 20-21. VIII. Lovasnap és Ügyességi 

BajnokSág 

 A Maczó tanya újra megnyitja kapuit a 

 nagyérdemű előtt és izgalmas fogathajtó-, 

 valamint lovas ügyességi versenyeknek lehetünk 

 szemtanúi! Másnap, az iskolakertben polgárőrök 

 főzőversenyére és egy Ügyességi BajnokSágra 

 lehet majd felfigyelni. Lesz itt borszívás, 

 szénabála ugrás… a többi legyen meglepetés! 

 

Július 10-12. Vasszamarak Fesztivál 

Tápiósági KSK 

Labdarúgás 

A tavaszi forduló utolsó előtti mérkőzésén, csapatunk 

egy küzdelmes, rendkívül izgalmas mérkőzésen 3-2 

arányban diadalmaskodott Albertirsa csapata fölött. 

Ezzel a győzelemmel a csapat bebiztosította az 

ezüstérmet az idei bajnokságban! Utolsó mérkőzésünket 

Nagykőrösön játsszuk, ami már „gálamérkőzésnek” 

számít, hiszen bármilyen eredmény szülessen, ősztől 

magasabb osztályban folytatjuk! Ez mindenképp nagy 

kihívást fog jelenteni, mind a játékosoknak, mind pedig 

a vezetőségnek. 

 

Az év elején megfogalmazott célkitűzésünk, miszerint, 

az első négy hely valamelyikén kell végezni, teljesült! 

Köszönet jár szurkolóinknak, akik az idegenbeli 

mérkőzéseinkre is lelkesen elkísérték a csapatot, a hazai 

mérkőzéseken pedig igazi „oroszlánbarlang” hangulatot 

tudtak varázsolni. 

 

KÖSZÖNJÜK, HOGY MELLETTÜNK 

VAGYTOK! „SÁG, SÁG, TÁPIÓSÁG! 

 

Toldi Miklós 
Tápiósági KSK 

elnöke 
 

A következő ÚjSág július 17-ig az üzletekbe kerül. 
Lapzárta Július 10. 
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Csatorna - hibajavítás 
 Az elmúlt hónapban folytatódtak a csatorna-

projekt kapcsán felmerült hibák javítási 

munkálatai. Több helyen javítottak járdát, 

útszegélyt, kapubejárót. Ezúttal főleg a 

betonozással kapcsolatos munkák kerültek 

elvégzésre. Ennek eredményeképpen „már csak két 

oldalnyi hibalista” van még hátra, jobbára 

aszfaltjavítással összefüggésben. 

 Júniusban megkezdődnek – nem kis 

csúszással – az aszfaltjavítási munkálatok is. 

Reményeink szerint az a vállalkozó fogja végezni, 

aki a megfelelő műszaki előírásoknak megfelelően 

fogja azt elvégezni. 

 
Járda térkövezés 

 A járda-térkövezéssel kapcsolatban a 

műszaki ellenőr is jóváhagyta az elvégzett munka 

műszaki tartalmát, természetesen ellátott 

bennünket jó tanácsokkal, instrukciókkal, de 

biztosított róla, hogy „jó úton halad a projekt”. 

Sokan még mindig szkeptikusan fogadják ezt a 

projektet, hogy miért ezt, miért így csináljuk, miért 

ilyen lassan, stb. Akiknek nem sikerül az elmúlt 

néhány hónapban megnyugtató válaszokat adnom, 

kérem keressen személyesen, szívesen válaszolok 

minden kérdésre, és elmagyarázom a „miért”-ek 

okait. 

 
Iskolakert fejlesztés 

 A Laczkó Team jóvoltából elnyerte végleges 

formáját a Sportcsarnok alatti, eddig kihasználatlan 

terület. A jövőben füvesítést, növénytelepítést 

követően kulturált parkoló várja majd itt a 

rendezvényekre érkezőket. 

 Megkezdődött az iskolapark elektromos 

hálózatának kialakítása. Tekintettel arra, hogy 

földkábelen fog eljutni az „energia”, Széles Pálnak 

köszönhetően többszáz méter árok került kiásásra, 

így a következő rendezvényünkre már 

kényelmesebb, egyszerűbb, biztonságosabb 

áramellátást tudunk biztosítani.  

 

 Kellemes nyári estéken ajánlok figyelmébe 

mindenkinek egy könnyű sétát az iskolakertben! 

Hála az iskolai és önkormányzati 

közmunkásoknak, valamint a lelkes szülőknek és 

támogató tanároknak, látni fogják, hogy „valami 

elkezdődött”. 

 

Telenor fejlesztés 
 A Telenor tájékoztatása szerint befejeződött 

a glóbuszon történt fejlesztési munkálat, több 

lakossági visszajelzés alapján javult a szolgáltatás 

minősége mind a térerő erőssége, mind az internet 

gyorsasága vonatkozásában. 

 

Pályázatok 
 Közel 3.000.000 Ft értékű pályázati összeget 

nyertünk a könyvtárunk fejlesztésére. Ennek 

köszönhetően megtehetjük az első lépést a 

„kisiskolában” kialakítandó közösségi szolgáltató 

ház megvalósítása érdekében. 

 

 A gyermekétkeztetés szolgáltatásait fejlesztő 

pályázatot adtunk be közel 15.000.000 Ft értékben, 

melynek során a konyhán valósítanánk meg 

eszköz, energetikai, és akadálymentesítési 

fejlesztéseket. 
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 Fentieken túl hamarosan pályázatot nyújtunk 

be 30.000.000 Ft értékben az Egészségház 

fejlesztése, 15.000.000 Ft útjavítás, és 20.000.000 Ft 

óvodai sportlétesítmény építés tárgyában. Ezen 

pályázatoknak az előkészítő munkálatai 

folyamatban vannak. 

 

Guruló fogadóóra 
 Sokaknak feltűnt, hogy mostanában gyakran 

biciklivel látnak közlekedni, aminek egyik oka, 

hogy így több dolgon „megakad a szememˇ”, 

illetve a tisztelt Lakosság úton, útszélen megállíthat 

problémáik közlése céljából. Ennek okán szeretnék 

mindenkit bátorítani, hogy nyugodtan állítsanak 

meg és kérdezzenek vagy panaszkodjanak. 

_________________________________________ 

 

Kedves Szülők! 
 A szülők figyelmét szeretném felhívni, és 

megkérni őket a csemetéikkel való elbeszélgetésre 

a következő témában: sajnos a biciklizés során 

olyan dolgokat is látok, amelyek mélységesen 

elszomorítanak. A gyerekek oly’ természetesen 

dobják el a csokipapírt, chips-es zacskót, hogy 

döbbenet nézni. Emellett rendszeresen találkozom 

uzsonnákkal, joghurtos dobozzal az útszélén, 

árokparton. Azon túl, hogy én is el fogok látogatni 

az osztályfőnöki órákra, tiszteletteljesen 

megkérném a szülőket, hogy ebben a témában 

beszélgessenek el a gyermekekkel. Sajnos 

tendencia, hogy az a gyermek dobálja el az 

iskolában kapott uzsonnáját, aki nem fizet érte, 

mert „jár neki az ingyenes, vagy kedvezményes 

ellátás”. Ha valaki nem kéri éppen akkor azt ami 

„jár neki”, akkor az vigye haza, vagy hagyja ott az 

iskolában, hogy odaadhassuk olyan gyermeknek, 

aki másnap reggelig vélhetően nem fog 

élelmiszerhez jutni.  

 

Ígéretünkhöz híven újabb falugyűlést, 

közmeghallgatást tervezünk június végén, ennek 

pontos időpontját a szokott helyeken kihirdetjük az 

Érdeklődők szíves tájékoztatására. 

Halasi Anita polgármester 

  

 

 

 

 Sikeresen túl vagyunk a 3. Rétesfesztiválon, 

erről bővebb beszámolót az újságban olvashatnak.  

Én csak annyit tennék hozzá, hogy három hét 

távlatából elmondhatjuk, hogy elégedett 

versenyzők, és még elégedettebb rétesfogyasztók 

élvezhették a rendezvényt. Az újítások, mint a 

tápiósági születésű zsűritagok, a támogató 

belépőjegy, a kóstolójegy, az utcabál, a módosított 

tavaszi időpont, utólag beigazolódni látszódnak. 

Természetesen van, amin jövőre is változtatunk, 

mert levontuk a következtetéseket, és 

megszereztük a tapasztalatokat, így igyekszünk 

legközelebb még jobbra törekedni. A 

rendezvénnyel kapcsolatos építő jellegű kritikákat 

a jövőben is nagyon szívesen vennénk. 

Tájékoztatásul informálnám az Olvasót, hogy a 

csupán 300 Ft-nyi belépőjegynek, a 

Rétesfesztivál és egyéb beszámolók 

 

 

 13 

Elkészültek Tápióság képeslapjai! 
A képeslapok Tápióság legszebb értékeit mutatják be, úgy mint a Papp Károly házat, az iskolakertet 

vagy éppen a templomot. A képeslapok megvásárolhatóak a Polgármesteri Hivatalban, a könyvtárban, 

valamint a sportcsarnokban, egyenként 150 Ft-ért. 
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Dr. Gál János Ügyvéd 
2760 Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. Fsz. 4. 

Tel./ fax: 29/440-713, mobil: 06-30/950-75-53                                                                                                              
galjanosdr@galjanosdr.hu  

_____________________________________________________________________________________ 
 
„89/A. § (1) A tulajdonos - e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint - 2016. 

december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: 

zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését. 

(2) A zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése a zártkerti 

ingatlan meghatározott részére is kérhető. Ez esetben a zártkerti ingatlant meg kell osztani.” 

HIRDETMÉNY 

ÉRTESÍTŐ TÜDŐSZŰRÉSRŐL 
Tápióságon 2015. június 17. – június 18. között tüdőszűrésre 

kerül sor. 
 

A vizsgálat helye: Tornacsarnok (Papp K. u. 1.) 
Ideje:  2015. június 17. szerda 8.00 – 18.00 óra 
    június 18. csütörtök     8.00 – 14.00 óra 
 
 A tüdőszűrés 40 éven felülieknek térítésmentes! 

 Egyéb esetben a vizsgálat térítés ellenében történik, ennek díja 1.700.- Ft. 

 A postai befizetéshez csekk a Polgármesteri Hivatalban és a helyszínen 

biztosított. 

 A 14-18 év közöttiek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező 

nyilatkozat szükséges. 

 A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az 

oktatási törvény előírja, a vizsgálat ingyenes. 

 A szűrés új, digitális géppel történik, TB kártya szükséges. 
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kóstolójegyeknek, és Czerván államtitkár úr 

100.000 Ft értékű támogatásának, a Bogyóka 

Tejbolt, Sas Ede és a Tápióság Pékség 

hozzájárulásának köszönhetően a rendezvény 

kiadásait teljes egészében sikerült fedezni, így az 

önkormányzat költségvetését ez a rendezvény nem 

terhelte. 

 

 Ezúton szeretném polgármesterként 

megköszönni az önzetlen munkát és segítséget a 

versenyzőknek, a diákoknak, az önkormányzat 

dolgozóinak, a fellépőknek, a zsűrinek, a kiállítás 

szervezőinek a polgárőröknek és mellettük pedig 

köszönöm mindazoknak, akik ellátogattak a 

rendezvényre, és jól érezték magukat. 

 

Halasi Anita polgármester 

 

 A májusi időpont célja az volt, hogy nagyobb 

teret biztosíthassunk a rendezvényhez. 

Szerencsére, no és a templomba járó lakosok 

imáinak köszönhetően, a számításainkat az 

előrejelzésekkel ellentétben, az időjárás sem húzta 

keresztbe. A Sportcsarnok környékét ellephették a 

vásárosok, kézművesek, árusok, így például, hozzá 

lehetett jutni, többek között ahhoz a levendulához 

is, amelyből idén a polgármesterasszony készítette 

különleges rétesét, belekóstolhattunk a fafaragás 

művészetébe, és természetesen az aprónép is 

kihancúrozhatta magát a játszóházban és 

környékén. 

 

 A verseny – függetlenül attól, hogy idén csak 

15 nevező résztvételével zajlott – igencsak komoly 

megpróbáltatást jelentett a zsűrinek is, és nem csak 

a kóstolandó mennyiséget tekintve. 

Végeredményben ezúttal sem maradt csapat 

elismerés nélkül.A rétes király pontosabban rétes 

királynő cím sorsáról minden szempontot 

figyelembe véve döntött a neves zsűri. 2015-ben 

Tápióság rétessütő királynője Tarnoki Teri néni 

(Hegedűs Jánosné) lett, „Amazon” nevű 

csapatával. A helyi értékek, tehetségek 

elismeréseképpen, ezúttal, a zsűri tagjai között a 

helybeliek ismerős arcokat is vélhettek felfedezni. 

Juhász János és Kun István, elismert cukrászok 

tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel. Velük 

egyetemben említjük meg Németh Józsefet, és Vér 

Jánost a Szabadtűzi lovagrend tagjait, valamint 

Zila Lászlót, a Zila kávéház tulajdonosát, aki 

barátaival, és páratlan motorcsodáikkal szintén 

emelték a rendezvény színvonalát. A zsűri a nap 

folyamán a csapatok között sétálva osztotta meg 

tudását, tapasztalatát a versenyzőkkel rövid 

beszélgetések során. 

  

 A rendezvény lényegét, vagyis a helyben 

készített és sütött, friss házi rétes kóstolásának 

lehetőségét, új alapokra helyezve, idén 

támogatójegy vásárlásához kötöttük. Ezen 

kóstolójegyek megváltását követően lehetett 

hozzájutni a kiválasztott csapat finomságához. 

Elsődlegesen az erre a célra kijelölt kóstolóponton, 

ahol a nevezési díjként, csapatonként bekért 50 

szelet rétes került felkínálásra. Ezt követően a 

nevezők lelkesedésétől függően a látogatók a 

megvásárolt kóstolójegyüket közvetlenül a 

csapatoknál is beválthatták. Ennek a gyakorlatnak 
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az a távlati célja, hogy ez a nap valóban a házi rétes 

készítéséről és az elmaradhatatlan kóstolásáról 

szóljon, amihez arra van szükség, hogy a csapatok 

minél több rétest készítsenek el a helyszínen. 

Mivel, szinte lehetetlen akkor, aznap előállítani azt 

a mennyiséget, amire az ide látogató közönség 

vevő lenne, a rendezvény kiemelt partnere ebben a 

Tápióság Pékség, ahol, bár „ipari mennyiségben” 

de garantáltan ugyanazzal a házi jelleggel készítik, 

pontosabban fogalmazva, húzzák a rétest, mint 

ahogy azok a helyszínen készültek. Így egymást 

kiegészítve nagyon későn kellett annak a 

vendégnek érkeznie, aki nem jutott frissen sült, 

gőzölgő réteshez. 

 

 Szintén újdonságként vezettük be, a 

látványnyújtások mellett, a „Próbáld ki magad!” 

akciót, ahol a nap folyamán bárki kipróbálhatta a 

réteshúzást, sőt, magának a tészta elkészítésének 

technikáját is.  

 

 A hagyományokat megtartva a galéria ismét 

színvonalas kiállításnak adhatott otthont. Második 

alkalommal látogatott haza festmény, és 

rajzkiállításával Szabó Anna alkotóművész, aki 

ezúttal magával hozta Uhereczki Pálné és Bognár 

Ili alkotásait is, ismét megcsodálhattunk Kuncz 

György hajó makettjeit, és most először kerültek 

bemutatásra Takács Józsefné Melinda és 

tanítványai által készített ékszerek. 

 A meleg étel vásárlásának lehetősége okán, 

semmi nem állt annak útjába, hogy egész naposra 

tervezzük a programot, bár arra azért mi sem 

számítottunk, hogy 2 óra híján, valóban 24 órásra 

sikeredjen a rendezvény. A reggel 6 órás nyitást, 4 

órás zárás követett. Az esti utcabált a ’tilldie' 

project nyitotta, majd a kellőképpen felspanolt 

közönséget a Casino Beat zenekar táncoltatta 
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számára lesz feledhetetlen ez a nap, hanem minden 
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 Zárásul, ezúton is szeretnénk megköszönni a 
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 Czerván György államtitkár úr, Bogyóka 

tejbolt, Sas Ede, Tápióság Pékség, Tápióság 

Polgárőrség, minden kék kendőt viselő 

önkéntesnek és önkormányzati dolgozónak, és 

végül, de nem utolsó sorban annak a 15 csapatnak, 

akikre a rendezvényt alapozhattuk. Köszönjük a 
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Kun-Halasi Katalin 

 

Sportnap  
 Május 1-jén sportnapot szerveztünk a falu 

aprajának és nagyjának. A football kupára nyolc 

csapat nevezését fogadtuk, végül a „Fiatalok” 

csapata került ki győztesen a már-már vérre menő 

küzdelmekből. Gratulálunk nekik! 

 Az érdeklődők ezen kívül pingpongozhattak 

a sportcsarnokban, valamint kerékpáros ügyességi 
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kitalálóinak, segítőinek és munkatársainak, hogy 

ilyen feledhetetlen élményben részesülhettünk! 

 

No és persze köszönet a 7. osztálynak! Igazán 

példa értékűen viselkedtetek! Büszke vagyok 

rátok! 

 

Tóthné Ónody Nóra 
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csapat. Bajmócon igazi csoda fogadott minket. A 

vár látványával már a távolból is lenyűgözött 

minket. A soktornyú, kupolás, gyönyörű 

romantikus vár Európa 10 legszebb kastélya között 

foglal helyet, vetekszik a Loire menti várak 

szépségével. Itt "illusztris" vendégek fogadtak 

minket, hiszen belecsöppentünk egy 

kísértetfesztivál kellős közepébe. Bizton 

állíthatom, hogy sok középkori regét, mesét, 

regényt illetve filmet láttam és olvastam már e 

témakörben, de ilyen vérfagyasztó, megdöbbentő, 

meghökkentő és ugyanakkor szórakoztató 

élményben még nem volt részem. 

 

 Majd hogy egyik ámulatból a másikba 

essünk egy ugyancsak gyönyörű helyen 

Trencsénen folytatódott a túránk. A Trencséni vár 

méltóságteljesen uralta a város főterét és utcáit. 

Igyekeztünk minél több látnivalót befogadni, így 

hát nem hagytuk a véletlenre a dolgot, kattogtak a 

fényképezőgépek megállás nélkül. Persze tudjuk 

mi azt, hogy látni kell "élőben" mindent, de egy-

egy fénykép talán segít felidézni egy hangulatot, 

érzést, amit a város falai között sétálva éreztünk. 

 

 A szállásunk felé buszozva Beckó 

méltóságteljes sziklavárát csodálhattuk pár 

pillanatig. Zsérén vacsora, pihenés és a közösen 

átélt élmények megbeszélése várt ránk. 

 

 A harmadik nap reggelén a búcsúé volt a 

főszerep. Házigazdáink jókívánságait szívünkbe 

zárva Nagyszombat felé vettük az útirányt. A főtér 

kéttornyú temploma után a Szentháromság tér felé 

vezetett utunk, majd a Szent Péter templom előtt 

közös csoportképet készítettünk. Ezután Pázmány 

Péter emléktábláját koszorúztuk meg. Innen irány 

Pozsony. A vár falai már messziről kimagaslottak 

a házak felé. Itt egy közös csoportkép elkészítése 

után indultunk a Szent Márton koronázási 

templomhoz. Lenyűgöző látványban volt részünk, 

ahogy a templom falai között sétáltunk. 

 

 Egész Felvidéki túránk során éreztem, hogy 

nagy történelmi helyeken járunk, ahol a kövek, 

falak, a magyar történelemmel vannak átitatva. El 

sem tudom mondani milyen érzés járni azokon a 

helyeken, ahol Csák Máté, Nagy Lajos, Mária 

királynő, Hunyadi Mátyás, Petőfi Sándor, 

Pázmány Péter, Kodály Zoltán (és még 

sorolhatnám a sok nevet) élték életük egy-egy 

részét, állomását.. 

 

 Hálás vagyok! Sok mindenért. Gazdagodtam 

lélekben, érzésekben. Felnőttként láttam és 

lehettem részese ennek az útnak, ahol történelmi 

nagy helyeink elevenedtek meg. Éreztem a 

köteléket, ami ezekhez a helyekhez kapcsol immár 

elválaszthatatlanul és "Határtalanul!". Köszönöm 

Ili néni a lehetőséget, hogy tagja lehettem a 

csapatodnak. Köszönöm Ottó bácsi (Kasler Ottó 

idegenvezető), hogy okosodhattam, tanulhattam 

beszámolóid és meséid által. Köszönöm Páll Laci 

bácsinak, sofőrünknek, hogy vigyázott ránk az 

úton. A két anyukának, Béres Magdikának és Kun 

Attiláné Beának minden elismerésem a sok 

segítségért.  

Köszönjük a „Határtalanul!” pályázat 
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vetélkedőn is kipróbálhatták tehetségüket, melyet a 

Mindenki Közlekedik Alapítványnak, Del Medico 

Mihálynak és lelkes csapatának köszönhetően 

ingyen jutatott el hozzánk. Ez úton is köszönjük 

nekik az egész napos jelenlétet! Ha valakit 

bővebben is érdekel az alapítvány munkája, tábora, 

az látogasson el a honlapjukra: 

http://mindenkikozlekedik.hu 

vagy keresse fel őket telefonon (30/94-11-630). 

Csanádi Ádám 

 

Török-híd túra 
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utunk végére, így elmondhatjuk, hogy egy nagyon 

jót túráztunk. Köszönjük! 

Csanádi Ádám 

 

Rétesfesztivál 
A rétesfesztiválról Kun-Halasi Kati képviselő már 

írt egy összefoglalót, én csak meg szeretném 
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versenyző csapatoknak, hogy eljöttek és 
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rétesfesztivál teljes lebonyolítása során végeztek; 
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 Köszönöm Kun-Halasi Katinak a fotózást és 

a kékkendősök irányítását; Teréki Krisztiánnak, 

Varga József Zoltánnak és Pajkó Ferencnek a 

rengeteg fényképet; köszönet a kiállításért Szabó 

Annának, Uhereczki Pálnénak és Bognár Ilinek, 

Kuncz Györgynek, Takács Józsefné Melindának és 

tanítványainak. 

 

 Köszönöm szépen Józsa Eleknek és a 

Tápiósági Polgárőr Egyesületnek a több napos 

biztosítást. Köszönöm Juhász Jánosnak és Kun 

Istvánnak a zsűrizést; Halasi Jánosnénak és Burján 
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 Valamint köszönet jár még a fellépőknek, 

Kun Bencének, az Ofella Sándor Hagyományőrző 

Népi Együttesnek, az ovisoknak és óvónőiknek 

(akik egy héten belül felkészültek), a 

Tápiósági Vadvirág Hagyományőrző 

Nyugdíjas Klubnak, a ’tilldie projectnek és 

kifejezetten Kerek Péternek (aki a hajnali buli 
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végéig hangosított), valamint a Casino Beat 

zenekarnak, hogy mindannyian eljöttek, és 

felejthetetlent alkottak ezen a napon! Ha valakit 

kihagytam a felsorolásból, elnézést kérek érte, nem 

volt szándékos. 

Találkozunk jövőre! 

Csanádi Ádám 

________________________________________ 

 

A fülemülék éjszakája 
 Először került megrendezésre Tápióságon a 

„Fülemülék éjszakája”, ami a vártnál nagyobb 

sikert hozott, hiszen majdnem 50 főből álló csapat 

gyűlt össze. A rövid köszöntő után az iskolai 

búbosbanka verseny díjazására is sor került, majd 

bemutatták az éjszaka főszereplőjét, a fülemülét. 

Végül a kötelező csoportkép után el is indulhatott a 

túra. 

 

 Utunk a régi focipálya felé vezetett majd a 

fatelep mentén a Cimbálrét egyik löszdombján 

megpihenve csúcsosodott ki, végül az Alsó-Tápió 

patak mentén indultunk vissza a kiinduló pontra. A 

kellemes esti séta során hallhattunk és láthattunk 

fecskéket, rigókat, széncinegét, vadgerlét, 

kakukkot és felkerestük a közeli gyurgyalagtelepet 

is. 

 

 Köszönet jár a nagyszerű túra 

megszervezéséért Kertész Lászlónak és Sári 

Gergőnek! Reméljük jövőre is lesz folytatás! 

Szántai Katalin 

szerkesztő 

 

Nagykátán 
 Maczó Sándornak köszönhetően idén ismét 

ellátogattunk Nagykátán a május 1-jei zenés 

éberesztőre 

 

Igazán vegyes csapattal indultunk; polgármester 

asszony, jegyzőasszony, alpolgármester - aki 

egyszeméyben a Vadvirág Hagyományőrző 

nyugdíjasklubb vezetője, kisebbségi képviselő, 

mozgáskorlátozott, iskolás, nyugdíjas alkotta 

csapatunkat. Ságon Nagy Robi és a Bartucz Pékség 

serkentett útravalóval. 

 

 Zenekísérettel, lovaskocsin, hintón, lóháton 

érkeztünk meg Nagykátára, ahol szivélyesen 

fogadtak bennünket. Az úton végig mókázva, 

nótázva, vidáman haladtunk. 

 

Nagykáta utcáit bejárva mindenhol szíves taps és 

üdvözlet fogadta az összes felvonulót. Néhol még 

meg is vendégeltek, volt aki együtt énekelt a 

fölvonulókkal. 

De hogy ne egyszerűen érjen véget a séta, az 

Gratulálunk a nyertes csapatnak! 
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összes csapat vendégként volt hivatalos az egyik 

helyi vállalkozó „Kiskulák” tanyáján, ahol 

változatos menü étel, ital és zene fogadott a háziak 

szíves  fogadtatását, énekléssel, tánccal, köszöntük 

meg. 

 Hazafelé a városi majálison fogadta 

csapatunkat, újabb vallalkozó és Tóth István 

„Kisnyúl” alpolgármester, na meg az ünneplő 

sokaság. Mindenki hálás volt, hogy megtiszteltük 

Őket. Lassan elindultunk a hosszú hazafelé úton, 

ahol mint tavaly is, egy pici eső üdvözölt, de nem 

baj, mert a „május eső aranyat ér.” 

 

 Kellemesen elfáradtunk, de igazán jól 

éreztük magunkat. Itthon még a polgármester 

asszony fogadott egy kis serkentővel, aki tudod 

még fogyaszthatott. 

Mégegyszer megköszönjük Maczó Sanyinak az 

egész program megszervezését. Reméljük, hogy a 

hagyomány jövőre is tovább folytatódik. 

Tóth Lajosné 

(Barna Piri) 

 

_________________________________________ 

HATÁRTALANUL! 

Felvidéki vártúra – úti beszámoló 
 

 Május első napjaiban a 7. osztályosok 

Pesterné Ilike néni jóvoltából egy 3 napos 

feledhetetlen Felvidéki Vártúrán vehettek részt. 

Kísérőtanárként én is velük tarthattam az úton. E 

pár sorban próbálom visszaadni és leírni a 

lehetetlent, azt az élményt, látványt, ami fogadott 

bennünket. 

 Reggel 7 órakor indult a csapat Ili néni, 

Ildikó néni, jómagam, Kun Attiláné Bea és Béres 

Magdika kíséretében. Az idő gyorsan repült, hiszen 

első állomásunkra Selmecbányára már a déli 

órákban megérkeztünk. Útközben megtudtuk, hogy 

a körülöttünk elterülő hegyek csak kis "kupacok", 

hiszen nem érik el az 1000 métert. Minket így is 

ámulatba ejtett a körös körül elterülő látványuk. 

 

 Selmecbánya híres régi arany és ezüst 

bányáiról. A város utcáit járva, minden erre 

emlékeztetett. A klopácska, a múzeumok, a tárnák, 

a városfal mozaikkal díszített falai. 

Megkoszorúztuk Petőfi Sándor iskoláját, majd 

felmentünk egészen az Óvárig. 

 

 Innen Garamszentbenedekre vezetett utunk. 

A bencés kolostor falai és kerengői között sétálva 

megtapasztalhattuk a szerzetesek csendes, áhítattal 

átitatott napjait. A kolostorban őrzik Szent 

Veronika kendőjének darabját a Szent Vér 

ereklyében, amit sajnos csak fényképen láthattunk. 

Majd Zsére előtt még megálltunk Nyitrán, 

megnéztük a várat, és fagyiztunk.  

 

 A szálláshelyünk mind a két éjszaka Zsérén 

volt, ahol családi házakban szállásoltak el 

bennünket. A második napunk se szűkölködött 

látványosságokban. Pográny, Bajmóc és Trencsén 

voltak az úti cél. A pogrányi iskolások és tanáraik 

nagy szeretettel fogadtak bennünket. Az 

ismerkedés után játszottunk, énekeltünk, daloltunk 

és persze az elménket is élesítettük újonnan 

szerzett "kis barátainkkal".  

 Majd Bajmócra már együtt indult a nagy 
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bennünket. A második napunk se szűkölködött 

látványosságokban. Pográny, Bajmóc és Trencsén 

voltak az úti cél. A pogrányi iskolások és tanáraik 

nagy szeretettel fogadtak bennünket. Az 

ismerkedés után játszottunk, énekeltünk, daloltunk 

és persze az elménket is élesítettük újonnan 

szerzett "kis barátainkkal".  

 Majd Bajmócra már együtt indult a nagy 
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csapat. Bajmócon igazi csoda fogadott minket. A 

vár látványával már a távolból is lenyűgözött 

minket. A soktornyú, kupolás, gyönyörű 

romantikus vár Európa 10 legszebb kastélya között 

foglal helyet, vetekszik a Loire menti várak 

szépségével. Itt "illusztris" vendégek fogadtak 

minket, hiszen belecsöppentünk egy 

kísértetfesztivál kellős közepébe. Bizton 

állíthatom, hogy sok középkori regét, mesét, 

regényt illetve filmet láttam és olvastam már e 

témakörben, de ilyen vérfagyasztó, megdöbbentő, 

meghökkentő és ugyanakkor szórakoztató 

élményben még nem volt részem. 

 

 Majd hogy egyik ámulatból a másikba 

essünk egy ugyancsak gyönyörű helyen 

Trencsénen folytatódott a túránk. A Trencséni vár 

méltóságteljesen uralta a város főterét és utcáit. 

Igyekeztünk minél több látnivalót befogadni, így 

hát nem hagytuk a véletlenre a dolgot, kattogtak a 

fényképezőgépek megállás nélkül. Persze tudjuk 

mi azt, hogy látni kell "élőben" mindent, de egy-

egy fénykép talán segít felidézni egy hangulatot, 

érzést, amit a város falai között sétálva éreztünk. 

 

 A szállásunk felé buszozva Beckó 

méltóságteljes sziklavárát csodálhattuk pár 

pillanatig. Zsérén vacsora, pihenés és a közösen 

átélt élmények megbeszélése várt ránk. 

 

 A harmadik nap reggelén a búcsúé volt a 

főszerep. Házigazdáink jókívánságait szívünkbe 

zárva Nagyszombat felé vettük az útirányt. A főtér 

kéttornyú temploma után a Szentháromság tér felé 

vezetett utunk, majd a Szent Péter templom előtt 

közös csoportképet készítettünk. Ezután Pázmány 

Péter emléktábláját koszorúztuk meg. Innen irány 

Pozsony. A vár falai már messziről kimagaslottak 

a házak felé. Itt egy közös csoportkép elkészítése 

után indultunk a Szent Márton koronázási 

templomhoz. Lenyűgöző látványban volt részünk, 

ahogy a templom falai között sétáltunk. 

 

 Egész Felvidéki túránk során éreztem, hogy 

nagy történelmi helyeken járunk, ahol a kövek, 

falak, a magyar történelemmel vannak átitatva. El 

sem tudom mondani milyen érzés járni azokon a 

helyeken, ahol Csák Máté, Nagy Lajos, Mária 

királynő, Hunyadi Mátyás, Petőfi Sándor, 

Pázmány Péter, Kodály Zoltán (és még 

sorolhatnám a sok nevet) élték életük egy-egy 

részét, állomását.. 

 

 Hálás vagyok! Sok mindenért. Gazdagodtam 

lélekben, érzésekben. Felnőttként láttam és 

lehettem részese ennek az útnak, ahol történelmi 

nagy helyeink elevenedtek meg. Éreztem a 

köteléket, ami ezekhez a helyekhez kapcsol immár 

elválaszthatatlanul és "Határtalanul!". Köszönöm 

Ili néni a lehetőséget, hogy tagja lehettem a 

csapatodnak. Köszönöm Ottó bácsi (Kasler Ottó 

idegenvezető), hogy okosodhattam, tanulhattam 

beszámolóid és meséid által. Köszönöm Páll Laci 

bácsinak, sofőrünknek, hogy vigyázott ránk az 

úton. A két anyukának, Béres Magdikának és Kun 

Attiláné Beának minden elismerésem a sok 

segítségért.  

Köszönjük a „Határtalanul!” pályázat 
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vetélkedőn is kipróbálhatták tehetségüket, melyet a 

Mindenki Közlekedik Alapítványnak, Del Medico 

Mihálynak és lelkes csapatának köszönhetően 

ingyen jutatott el hozzánk. Ez úton is köszönjük 

nekik az egész napos jelenlétet! Ha valakit 

bővebben is érdekel az alapítvány munkája, tábora, 

az látogasson el a honlapjukra: 

http://mindenkikozlekedik.hu 

vagy keresse fel őket telefonon (30/94-11-630). 

Csanádi Ádám 

 

Török-híd túra 
 Május 9-én Janosik Béláné Györgyi néni 

vezetésével kis, ám annál lelkesebb csapatunk 

remek időben egy nagyszerű túrán vehetett részt. 

Úti célunk a Török-híd volt, de elsétáltunk az Úri 

halastavakhoz is, ahol rögtönzött 

madármegfigyelést tartott nekünk Sári Gergő, s 

nem kis riadalmat keltve a nádasból egy őzike 

szaladt el, miután meglátott minket. Útközben 

láttunk még nyulakat és nagyjából két és fél órás 

gyalogtúránk végén elértünk a Török-hídhoz, ahol 

pedig hódgátakra lettünk figyelmesek. Visszafelé 

egy rövidebb úton jöttünk, s bár az út mentén 

lerakott rengeteg szeméthalom lelombozott minket 

utunk végére, így elmondhatjuk, hogy egy nagyon 

jót túráztunk. Köszönjük! 

Csanádi Ádám 

 

Rétesfesztivál 
A rétesfesztiválról Kun-Halasi Kati képviselő már 

írt egy összefoglalót, én csak meg szeretném 

köszönni a sok-sok segítséget, melyet a nap 

folyamán, az előkészületek és az utómunkák 

folyamán kaptunk. Köszönöm elsősorban a 

versenyző csapatoknak, hogy eljöttek és 

megmérettették magukat és réteseiket. Köszönöm 

Gulyásné Marika néninek, Csefán Ildikónak és 

Szántai Katinak a sok-sok munkát, melyet a 

rétesfesztivál teljes lebonyolítása során végeztek; 

köszönöm Bartucz Gyurinak, Kun Zolinak és 

munkatársaiknak a rengeteg pakolást, építést, 

rendezést; s köszönöm Maczó Sándornak a 

fuvarozást. 

 

 Köszönöm Kun-Halasi Katinak a fotózást és 

a kékkendősök irányítását; Teréki Krisztiánnak, 

Varga József Zoltánnak és Pajkó Ferencnek a 

rengeteg fényképet; köszönet a kiállításért Szabó 

Annának, Uhereczki Pálnénak és Bognár Ilinek, 

Kuncz Györgynek, Takács Józsefné Melindának és 

tanítványainak. 

 

 Köszönöm szépen Józsa Eleknek és a 

Tápiósági Polgárőr Egyesületnek a több napos 

biztosítást. Köszönöm Juhász Jánosnak és Kun 

Istvánnak a zsűrizést; Halasi Jánosnénak és Burján 

Andrásnénak a folyamatos réteskészítést; továbbá 

dr. Pap Anikó jegyzőnek, Halasi Anita 

polgármesternek a fontos ügyek intézését. 

 

 Valamint köszönet jár még a fellépőknek, 

Kun Bencének, az Ofella Sándor Hagyományőrző 

Népi Együttesnek, az ovisoknak és óvónőiknek 

(akik egy héten belül felkészültek), a 

Tápiósági Vadvirág Hagyományőrző 

Nyugdíjas Klubnak, a ’tilldie projectnek és 

kifejezetten Kerek Péternek (aki a hajnali buli 
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az a távlati célja, hogy ez a nap valóban a házi rétes 

készítéséről és az elmaradhatatlan kóstolásáról 

szóljon, amihez arra van szükség, hogy a csapatok 

minél több rétest készítsenek el a helyszínen. 

Mivel, szinte lehetetlen akkor, aznap előállítani azt 

a mennyiséget, amire az ide látogató közönség 

vevő lenne, a rendezvény kiemelt partnere ebben a 

Tápióság Pékség, ahol, bár „ipari mennyiségben” 

de garantáltan ugyanazzal a házi jelleggel készítik, 

pontosabban fogalmazva, húzzák a rétest, mint 

ahogy azok a helyszínen készültek. Így egymást 

kiegészítve nagyon későn kellett annak a 

vendégnek érkeznie, aki nem jutott frissen sült, 

gőzölgő réteshez. 

 

 Szintén újdonságként vezettük be, a 

látványnyújtások mellett, a „Próbáld ki magad!” 

akciót, ahol a nap folyamán bárki kipróbálhatta a 

réteshúzást, sőt, magának a tészta elkészítésének 

technikáját is.  

 

 A hagyományokat megtartva a galéria ismét 

színvonalas kiállításnak adhatott otthont. Második 

alkalommal látogatott haza festmény, és 

rajzkiállításával Szabó Anna alkotóművész, aki 

ezúttal magával hozta Uhereczki Pálné és Bognár 

Ili alkotásait is, ismét megcsodálhattunk Kuncz 

György hajó makettjeit, és most először kerültek 

bemutatásra Takács Józsefné Melinda és 

tanítványai által készített ékszerek. 

 A meleg étel vásárlásának lehetősége okán, 

semmi nem állt annak útjába, hogy egész naposra 

tervezzük a programot, bár arra azért mi sem 

számítottunk, hogy 2 óra híján, valóban 24 órásra 

sikeredjen a rendezvény. A reggel 6 órás nyitást, 4 

órás zárás követett. Az esti utcabált a ’tilldie' 

project nyitotta, majd a kellőképpen felspanolt 

közönséget a Casino Beat zenekar táncoltatta 

pirkadatig. Reméljük, hogy nem csak a koncert 

alatt meglepetésként, lánykérésben részesülő hölgy 

számára lesz feledhetetlen ez a nap, hanem minden 

idelátogató, és szórakozó vendég számára. 

 

 Zárásul, ezúton is szeretnénk megköszönni a 

rendezvény lebonyolítását, szponzorálását az alábbi 

segítőknek, támogatóknak: 

 

 Czerván György államtitkár úr, Bogyóka 

tejbolt, Sas Ede, Tápióság Pékség, Tápióság 

Polgárőrség, minden kék kendőt viselő 

önkéntesnek és önkormányzati dolgozónak, és 

végül, de nem utolsó sorban annak a 15 csapatnak, 

akikre a rendezvényt alapozhattuk. Köszönjük a 

délután fellépő Gézengúz ovisok, Vadvirág 

Hagyományőrző Nyugdíjasklub, Ofella Sándor 

Néptánc együttes, Kun Bence, Szajcz Piroska és 

zenekara műsorát, illetve a ’tilldie" project és a 

Casino Beat zenekar esti koncertjét. 

Kun-Halasi Katalin 

 

Sportnap  
 Május 1-jén sportnapot szerveztünk a falu 

aprajának és nagyjának. A football kupára nyolc 

csapat nevezését fogadtuk, végül a „Fiatalok” 

csapata került ki győztesen a már-már vérre menő 

küzdelmekből. Gratulálunk nekik! 

 Az érdeklődők ezen kívül pingpongozhattak 

a sportcsarnokban, valamint kerékpáros ügyességi 
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kitalálóinak, segítőinek és munkatársainak, hogy 

ilyen feledhetetlen élményben részesülhettünk! 

 

No és persze köszönet a 7. osztálynak! Igazán 

példa értékűen viselkedtetek! Büszke vagyok 

rátok! 

 

Tóthné Ónody Nóra 
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Dr. Gál János Ügyvéd 
2760 Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. Fsz. 4. 

Tel./ fax: 29/440-713, mobil: 06-30/950-75-53                                                                                                              
galjanosdr@galjanosdr.hu  

_____________________________________________________________________________________ 
 
„89/A. § (1) A tulajdonos - e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint - 2016. 

december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: 

zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését. 

(2) A zártkerti ingatlan művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetése a zártkerti 

ingatlan meghatározott részére is kérhető. Ez esetben a zártkerti ingatlant meg kell osztani.” 

HIRDETMÉNY 

ÉRTESÍTŐ TÜDŐSZŰRÉSRŐL 
Tápióságon 2015. június 17. – június 18. között tüdőszűrésre 

kerül sor. 
 

A vizsgálat helye: Tornacsarnok (Papp K. u. 1.) 
Ideje:  2015. június 17. szerda 8.00 – 18.00 óra 
    június 18. csütörtök     8.00 – 14.00 óra 
 
 A tüdőszűrés 40 éven felülieknek térítésmentes! 

 Egyéb esetben a vizsgálat térítés ellenében történik, ennek díja 1.700.- Ft. 

 A postai befizetéshez csekk a Polgármesteri Hivatalban és a helyszínen 

biztosított. 

 A 14-18 év közöttiek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegyező 

nyilatkozat szükséges. 

 A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az 

oktatási törvény előírja, a vizsgálat ingyenes. 

 A szűrés új, digitális géppel történik, TB kártya szükséges. 
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kóstolójegyeknek, és Czerván államtitkár úr 

100.000 Ft értékű támogatásának, a Bogyóka 

Tejbolt, Sas Ede és a Tápióság Pékség 

hozzájárulásának köszönhetően a rendezvény 

kiadásait teljes egészében sikerült fedezni, így az 

önkormányzat költségvetését ez a rendezvény nem 

terhelte. 

 

 Ezúton szeretném polgármesterként 

megköszönni az önzetlen munkát és segítséget a 

versenyzőknek, a diákoknak, az önkormányzat 

dolgozóinak, a fellépőknek, a zsűrinek, a kiállítás 

szervezőinek a polgárőröknek és mellettük pedig 

köszönöm mindazoknak, akik ellátogattak a 

rendezvényre, és jól érezték magukat. 

 

Halasi Anita polgármester 

 

 A májusi időpont célja az volt, hogy nagyobb 

teret biztosíthassunk a rendezvényhez. 

Szerencsére, no és a templomba járó lakosok 

imáinak köszönhetően, a számításainkat az 

előrejelzésekkel ellentétben, az időjárás sem húzta 

keresztbe. A Sportcsarnok környékét ellephették a 

vásárosok, kézművesek, árusok, így például, hozzá 

lehetett jutni, többek között ahhoz a levendulához 

is, amelyből idén a polgármesterasszony készítette 

különleges rétesét, belekóstolhattunk a fafaragás 

művészetébe, és természetesen az aprónép is 

kihancúrozhatta magát a játszóházban és 

környékén. 

 

 A verseny – függetlenül attól, hogy idén csak 

15 nevező résztvételével zajlott – igencsak komoly 

megpróbáltatást jelentett a zsűrinek is, és nem csak 

a kóstolandó mennyiséget tekintve. 

Végeredményben ezúttal sem maradt csapat 

elismerés nélkül.A rétes király pontosabban rétes 

királynő cím sorsáról minden szempontot 

figyelembe véve döntött a neves zsűri. 2015-ben 

Tápióság rétessütő királynője Tarnoki Teri néni 

(Hegedűs Jánosné) lett, „Amazon” nevű 

csapatával. A helyi értékek, tehetségek 

elismeréseképpen, ezúttal, a zsűri tagjai között a 

helybeliek ismerős arcokat is vélhettek felfedezni. 

Juhász János és Kun István, elismert cukrászok 

tiszteltek meg bennünket jelenlétükkel. Velük 

egyetemben említjük meg Németh Józsefet, és Vér 

Jánost a Szabadtűzi lovagrend tagjait, valamint 

Zila Lászlót, a Zila kávéház tulajdonosát, aki 

barátaival, és páratlan motorcsodáikkal szintén 

emelték a rendezvény színvonalát. A zsűri a nap 

folyamán a csapatok között sétálva osztotta meg 

tudását, tapasztalatát a versenyzőkkel rövid 

beszélgetések során. 

  

 A rendezvény lényegét, vagyis a helyben 

készített és sütött, friss házi rétes kóstolásának 

lehetőségét, új alapokra helyezve, idén 

támogatójegy vásárlásához kötöttük. Ezen 

kóstolójegyek megváltását követően lehetett 

hozzájutni a kiválasztott csapat finomságához. 

Elsődlegesen az erre a célra kijelölt kóstolóponton, 

ahol a nevezési díjként, csapatonként bekért 50 

szelet rétes került felkínálásra. Ezt követően a 

nevezők lelkesedésétől függően a látogatók a 

megvásárolt kóstolójegyüket közvetlenül a 

csapatoknál is beválthatták. Ennek a gyakorlatnak 
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 Fentieken túl hamarosan pályázatot nyújtunk 

be 30.000.000 Ft értékben az Egészségház 

fejlesztése, 15.000.000 Ft útjavítás, és 20.000.000 Ft 

óvodai sportlétesítmény építés tárgyában. Ezen 

pályázatoknak az előkészítő munkálatai 

folyamatban vannak. 

 

Guruló fogadóóra 
 Sokaknak feltűnt, hogy mostanában gyakran 

biciklivel látnak közlekedni, aminek egyik oka, 

hogy így több dolgon „megakad a szememˇ”, 

illetve a tisztelt Lakosság úton, útszélen megállíthat 

problémáik közlése céljából. Ennek okán szeretnék 

mindenkit bátorítani, hogy nyugodtan állítsanak 

meg és kérdezzenek vagy panaszkodjanak. 

_________________________________________ 

 

Kedves Szülők! 
 A szülők figyelmét szeretném felhívni, és 

megkérni őket a csemetéikkel való elbeszélgetésre 

a következő témában: sajnos a biciklizés során 

olyan dolgokat is látok, amelyek mélységesen 

elszomorítanak. A gyerekek oly’ természetesen 

dobják el a csokipapírt, chips-es zacskót, hogy 

döbbenet nézni. Emellett rendszeresen találkozom 

uzsonnákkal, joghurtos dobozzal az útszélén, 

árokparton. Azon túl, hogy én is el fogok látogatni 

az osztályfőnöki órákra, tiszteletteljesen 

megkérném a szülőket, hogy ebben a témában 

beszélgessenek el a gyermekekkel. Sajnos 

tendencia, hogy az a gyermek dobálja el az 

iskolában kapott uzsonnáját, aki nem fizet érte, 

mert „jár neki az ingyenes, vagy kedvezményes 

ellátás”. Ha valaki nem kéri éppen akkor azt ami 

„jár neki”, akkor az vigye haza, vagy hagyja ott az 

iskolában, hogy odaadhassuk olyan gyermeknek, 

aki másnap reggelig vélhetően nem fog 

élelmiszerhez jutni.  

 

Ígéretünkhöz híven újabb falugyűlést, 

közmeghallgatást tervezünk június végén, ennek 

pontos időpontját a szokott helyeken kihirdetjük az 

Érdeklődők szíves tájékoztatására. 

Halasi Anita polgármester 

  

 

 

 

 Sikeresen túl vagyunk a 3. Rétesfesztiválon, 

erről bővebb beszámolót az újságban olvashatnak.  

Én csak annyit tennék hozzá, hogy három hét 

távlatából elmondhatjuk, hogy elégedett 

versenyzők, és még elégedettebb rétesfogyasztók 

élvezhették a rendezvényt. Az újítások, mint a 

tápiósági születésű zsűritagok, a támogató 

belépőjegy, a kóstolójegy, az utcabál, a módosított 

tavaszi időpont, utólag beigazolódni látszódnak. 

Természetesen van, amin jövőre is változtatunk, 

mert levontuk a következtetéseket, és 

megszereztük a tapasztalatokat, így igyekszünk 

legközelebb még jobbra törekedni. A 

rendezvénnyel kapcsolatos építő jellegű kritikákat 

a jövőben is nagyon szívesen vennénk. 

Tájékoztatásul informálnám az Olvasót, hogy a 

csupán 300 Ft-nyi belépőjegynek, a 

Rétesfesztivál és egyéb beszámolók 
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Elkészültek Tápióság képeslapjai! 
A képeslapok Tápióság legszebb értékeit mutatják be, úgy mint a Papp Károly házat, az iskolakertet 

vagy éppen a templomot. A képeslapok megvásárolhatóak a Polgármesteri Hivatalban, a könyvtárban, 

valamint a sportcsarnokban, egyenként 150 Ft-ért. 
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PROGRAMAJÁNLÓK 

 

Június 7., vasárnap, 18.00, Don Quijote történetek 

 A nagykátai Muzsika Színház fogja bemutatni 

 nálunk legújabb zenés játékát. Mintegy két és fél 

 órányi minőségi kikapcsolódás egy kétfelvonásos 

 darabban! 

 Támogatójegyek 1.000 Ft-ért a helyszínen 

 lesznek kaphatóak! 

 

Június 8., hétfő, 9.30, Piroska és a farkas 

 A sülysápi Mesés Óvónők legújabb darabja, 

 elsősorban az óvodásoknak és a kisiskolásoknak, 

 de biztos vagyok benne, hogy mindenkinek jó 

 szórakozást tud nyújtani ez az élettel teli előadás! 

 Jegyár: 400.- 

 

Június 20-21. VIII. Lovasnap és Ügyességi 

BajnokSág 

 A Maczó tanya újra megnyitja kapuit a 

 nagyérdemű előtt és izgalmas fogathajtó-, 

 valamint lovas ügyességi versenyeknek lehetünk 

 szemtanúi! Másnap, az iskolakertben polgárőrök 

 főzőversenyére és egy Ügyességi BajnokSágra 

 lehet majd felfigyelni. Lesz itt borszívás, 

 szénabála ugrás… a többi legyen meglepetés! 

 

Július 10-12. Vasszamarak Fesztivál 

Tápiósági KSK 

Labdarúgás 

A tavaszi forduló utolsó előtti mérkőzésén, csapatunk 

egy küzdelmes, rendkívül izgalmas mérkőzésen 3-2 

arányban diadalmaskodott Albertirsa csapata fölött. 

Ezzel a győzelemmel a csapat bebiztosította az 

ezüstérmet az idei bajnokságban! Utolsó mérkőzésünket 

Nagykőrösön játsszuk, ami már „gálamérkőzésnek” 

számít, hiszen bármilyen eredmény szülessen, ősztől 

magasabb osztályban folytatjuk! Ez mindenképp nagy 

kihívást fog jelenteni, mind a játékosoknak, mind pedig 

a vezetőségnek. 

 

Az év elején megfogalmazott célkitűzésünk, miszerint, 

az első négy hely valamelyikén kell végezni, teljesült! 

Köszönet jár szurkolóinknak, akik az idegenbeli 

mérkőzéseinkre is lelkesen elkísérték a csapatot, a hazai 

mérkőzéseken pedig igazi „oroszlánbarlang” hangulatot 

tudtak varázsolni. 

 

KÖSZÖNJÜK, HOGY MELLETTÜNK 

VAGYTOK! „SÁG, SÁG, TÁPIÓSÁG! 

 

Toldi Miklós 
Tápiósági KSK 

elnöke 
 

A következő ÚjSág július 17-ig az üzletekbe kerül. 
Lapzárta Július 10. 
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Csatorna - hibajavítás 
 Az elmúlt hónapban folytatódtak a csatorna-

projekt kapcsán felmerült hibák javítási 

munkálatai. Több helyen javítottak járdát, 

útszegélyt, kapubejárót. Ezúttal főleg a 

betonozással kapcsolatos munkák kerültek 

elvégzésre. Ennek eredményeképpen „már csak két 

oldalnyi hibalista” van még hátra, jobbára 

aszfaltjavítással összefüggésben. 

 Júniusban megkezdődnek – nem kis 

csúszással – az aszfaltjavítási munkálatok is. 

Reményeink szerint az a vállalkozó fogja végezni, 

aki a megfelelő műszaki előírásoknak megfelelően 

fogja azt elvégezni. 

 
Járda térkövezés 

 A járda-térkövezéssel kapcsolatban a 

műszaki ellenőr is jóváhagyta az elvégzett munka 

műszaki tartalmát, természetesen ellátott 

bennünket jó tanácsokkal, instrukciókkal, de 

biztosított róla, hogy „jó úton halad a projekt”. 

Sokan még mindig szkeptikusan fogadják ezt a 

projektet, hogy miért ezt, miért így csináljuk, miért 

ilyen lassan, stb. Akiknek nem sikerül az elmúlt 

néhány hónapban megnyugtató válaszokat adnom, 

kérem keressen személyesen, szívesen válaszolok 

minden kérdésre, és elmagyarázom a „miért”-ek 

okait. 

 
Iskolakert fejlesztés 

 A Laczkó Team jóvoltából elnyerte végleges 

formáját a Sportcsarnok alatti, eddig kihasználatlan 

terület. A jövőben füvesítést, növénytelepítést 

követően kulturált parkoló várja majd itt a 

rendezvényekre érkezőket. 

 Megkezdődött az iskolapark elektromos 

hálózatának kialakítása. Tekintettel arra, hogy 

földkábelen fog eljutni az „energia”, Széles Pálnak 

köszönhetően többszáz méter árok került kiásásra, 

így a következő rendezvényünkre már 

kényelmesebb, egyszerűbb, biztonságosabb 

áramellátást tudunk biztosítani.  

 

 Kellemes nyári estéken ajánlok figyelmébe 

mindenkinek egy könnyű sétát az iskolakertben! 

Hála az iskolai és önkormányzati 

közmunkásoknak, valamint a lelkes szülőknek és 

támogató tanároknak, látni fogják, hogy „valami 

elkezdődött”. 

 

Telenor fejlesztés 
 A Telenor tájékoztatása szerint befejeződött 

a glóbuszon történt fejlesztési munkálat, több 

lakossági visszajelzés alapján javult a szolgáltatás 

minősége mind a térerő erőssége, mind az internet 

gyorsasága vonatkozásában. 

 

Pályázatok 
 Közel 3.000.000 Ft értékű pályázati összeget 

nyertünk a könyvtárunk fejlesztésére. Ennek 

köszönhetően megtehetjük az első lépést a 

„kisiskolában” kialakítandó közösségi szolgáltató 

ház megvalósítása érdekében. 

 

 A gyermekétkeztetés szolgáltatásait fejlesztő 

pályázatot adtunk be közel 15.000.000 Ft értékben, 

melynek során a konyhán valósítanánk meg 

eszköz, energetikai, és akadálymentesítési 

fejlesztéseket. 
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