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KÖZÉLET -  ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Ez év eddigi történései 
 

Kedves Olvasó! 
 

Boldog új évet kívánva folytatom a beszámolót az ön-

kormányzat munkájával kapcsolatban. 

A 2016. év eddigi legjelentősebb eseménye, hogy las-

san végéhez ér a közbeszerzési eljárás, melyet az egész-

ségház felújításával kapcsolatban kellett elindítani. A 

munkálatok várhatóan február közepén kezdődnek el. A 

munkák jellegéből adódóan a házi orvosi, gyermekor-

vosi, fogorvosi rendelés valamint a védőnői szolgálat 

ideiglenesen más helyszínen fog működni. Terveink 

szerint február 21. és április 21. között a Táborság (volt 

varroda) ad helyett az említett szolgáltatásoknak a meg-

szokott rendelési idő szerint. Tudjuk, hogy a lakosság 

számára kényelmetlenséggel jár ez a változás, de remél-

jük, hogy vállalható mindez annak érdekében, hogy a 

jövőben egy igényesen felújított korszerű, higiénikus 

Egészségházban folytatódhasson a szolgáltatás.  

 

Csatornázás 
 

A szennyvízelvezető rendszer próbaüzeme 2015. dec-

ember 31. dátummal lejárt. A házi bekötések 98%-a 

elkészült. A fennmaradó néhány bekötés (gravitációsak 

és azok, ahol szivattyú telepítés szükséges) – a kivitele-

ző General Architect Kft-n és rajtam kívül álló - techni-

kai okok miatt még nem valósítható meg. Reméljük, 

hogy ezek az akadályok hamarosan megszűnnek és tel-

jes körűvé válhat a kivitelezés. Tavasszal újabb műsza-

ki bejárás válik aktuálissá, amely során rendelkezünk a 

garancia érvényesítéséről a felmerült hibák esetében. A 

rendszert üzemeltető TRV Zrt-vel még nem került alá-

írásra a szolgáltatói szerződés, így a csatornahasználati 

díjak sem kerülnek még beszedésre. 

 

Térkövezés 
 

December közepén befejeződött a község főútjának 

teljes hosszában megvalósult járda-felújítási projekt. A 

tavasz folyamán néhány helyen még pótoljuk az elma-

radt munkálatokat, illetve egyéb hibajavítások valósul-

nak meg. Szeretném megköszönni a programban részt 

vett közfoglalkoztatottaknak a példaértékű, kitartó 

munkát. Elismerés illeti őket, mert értéket teremtettek, 

és régóta esedékes fejlesztést valósítottak meg. Köszö-

nöm a lakosságnak is, hogy türelemmel viseltettek a 

munkálatok ideje alatt! Használják egészséggel a meg-

újult járdaszakaszokat. 

A közfoglalkoztatott munkaprogram reményeink sze-

rint jövőre hasonló volumenben folytatódik tovább, és 

további járdaszakaszok, útszélek, árkok kerülnek felújí-

tásra, karbantartásra. 

 

2016.01.28-án megtartott képviselő testületi ülés napi-

rendi pontjai: 

 

1./  Tápióság Község Önkormányzata és a Tápiósági 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

      együttműködési megállapodás jóváhagyása – Az 

együttműködés jóváhagyásra került. 

 

2./ Képviselő-testület 2016. évi munkatervének jó-

váhagyása – A munkaterv elfogadásra került. 

 

3./  Szociális ösztöndíjprogram feltételrendszerének 

megbeszélése – A képviselő testület a tápiósági tanulók 

körében ösztöndíjprogramot szeretne elindítani. A felté-
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Vízelvezető árkok problémája 

Az elmúlt év során több ízben felmerült probléma volt a 

lakosság részéről a vízelvezető árkok nem megfelelő 

„feladatellátása” miatti kellemetlenség. Nem egyszer 

kerestek meg lakosok azzal, hogy tegyünk valamit, mert 

már tűrhetetlen a helyzet. Az árkok hiánya, vagy karban-

tartatlansága miatt nagy esőzések után egyes útszakasz-

ok járhatatlanokká, balesetveszélyessé váltak. 

Áttekintve a rendelkezésre álló, korábbi évekből szárma-

zó, szakemberek által készített megvalósítási terveket és 

kivitelezési dokumentációkat, valamint személyesen 

konzultálva az akkori vezetőkkel az alábbi megállapítás-

ra jutottam. 

Tápióságon anno megfelelően, kellő szakemberekkel 

tervezve és kiviteleztetve kialakításra kerültek a vízelve-

zető és szikkasztó árkok, de a karbantartás hiánya, és a 

rossz lakossági magatartások miatt sajnos mára sok he-

lyen nem töltik be ezek az árkok a rendeltetésszerű funk-

ciójukat. Az a tény, hogy a sok pénzen megépített árko-

kat néhány lakos egy-egy utcában önhatalmúlag bete-

mette, mondván, hogy neki nincs rá szüksége, ahhoz 

vezetett, hogy esetlegesen pont a saját ingatlana előtt, 

illetve az utcák más szakaszain lehetetlenné vált a víz 

elvezetése. Nem egy esetben ilyenkor az ingatlan, annak 

pincéje, udvara került egy-egy nagyobb felhőszakadás 

alkalmával veszélybe. 

Fentiek mellett sokan a csatornázási utómunkálatok nem 

megfelelőségére hivatkoztak, vagyis arra, hogy a 

„csatornások túrták be, ők a hibásak”. Felvéve a kapcso-

latot ezen kivitelezőkkel, állításuk szerint a lakosok kér-

ték, hogy ne kerüljön kialakításra előttük az árok, mert 

nincs rá szükségük. Ebben a vitában, hogy ki miatt ala-

kult ki a helyzet, nem áll módomban igazságot tenni, így 

inkább a jövőre koncentrálunk. 

Sajnos január 10-én, vasárnap eljutottunk oda, hogy több 

helyen a megmaradt csekély kapacitású árok, annak fa-

gyott felszíne, az olvadó hó, és a nagy mennyiségű csa-

padék miatt önerőből már sem a lakosság, sem az önkor-

mányzat nem tudott úrrá lenni a problémán és a kataszt-

rófavédelem segítségét kellett kérni. 

telek kidolgozása megtörtént, az ehhez szükséges rende-

let megalkotásával a testület megbízta a jegyzőasszonyt. 

 

4./ Közmeghallgatás időpontjának kitűzése – A kép-

viselő testület 2016. 02. 13-án 14 órai kezdettel a Sport-

csarnokban közmeghallgatást tart. 

 

5./ Tájékoztató a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 

és Központ működéséről – 2016 január 1-jétől a szol-

gálatot már nem a Nagykáta székhelyű közös fenntartá-

sú társulás látja el, hanem önkormányzatunk kapta meg 

feladatul. A munkakör betöltésére kiírt pályázatot  

Cserni Lászlóné nyerte el. Munkájához ezúton is sok 

sikert és kitartást kívánok! Ügyfélfogadási rendjéről az 

újság további hasábjain olvashatnak. 

 

6./ Terék József kiadványának támogatása – Terék 

József a „Tápió mente népviselete” című könyv kiadá-

sához kérte az Önkormányzat támogatását. A testület 

100.000,- Ft összegű támogatást szavazott meg a kére-

lem kapcsán. 

 

7./  Egyebek - Tájékoztató a Pest Megyei Roma 

Nemzetiségi Képviselők időközi választásáról 

 

Halasi Anita 

Polgármester 
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Magyar Kultúra napja 
 

Megtanultam már Sülyben töltött közel öt „inasévem” 

alatt, hogy a legszívesebben azokat a fellépőket mutat-

juk meg a közönségünknek, akiket jól ismerünk. S kiket 

ismerhetnénk jobban annál, mint akik útjait mi magunk 

is egyengettük? Egykori főnökömnek, Tarnavölgyi 

Lászlónak köszönhetően tudom, hogy nagyon jó műsort 

tudnak adni a nagykátai színjátszók, néptáncosok, bű-

vész, stb. Így a módszert én is eltanultam. Persze több-

ről van itt szó! 

 

Ha valakit ismerünk, akkor arról tudjuk, hogy megbíz-

ható-e vagy sem. Talán ez a legfontosabb a program-

szervezéskor. Megbízható fellépők, akikről tudjuk, 

hogy jó műsort adnak, hogy nem hagynak cserben, ha 

esik, ha fúj, akár törött lábbal is képesek lennének fel-

bukdácsolni a színpadra és versenytáncolni a kedvün-

kért, vagy még inkább, a közönség kedvéért. 

Hasonló bizakodással hívtam el a tavalyi évben a süly-

sápi Mesés Óvónőket, akik Kacor király című előadá-

sukkal elkápráztatták a fiatal közönséget. S nem csak 

elkápráztatták, hanem be is vonták a mesébe a gyereke-

ket! Biztos vagyok benne, hogy őket idén is látni fogja 

a közönségünk egy új mesedarabbal! 

 

Idén rendhagyó módon, egy héttel hamarabb került sor 

Tápióságon a Magyar Kultúra napjára. Január 16-án 

nagy izgalommal mentem be a könyvtárba (minden 

szombaton ott kezdődik a munka), hiszen tudtam, nagy 

műsor lesz, Karmanóczki Tünde és tanítványai mellett, 

egyik kedves sülysápi barátom zenekarát láthatják ma a 

színpadon! Napközben folyamatosan azon járt az 

eszem, hogy mily nagy szavakkal mutatom majd be 

őket a közönségnek, hogy meggyőzzem a nagyérdeműt, 

igenis érdemes ez a csapat arra, hogy megtapsolják 

őket! Sajnos a megfelelő szavakat nem találtam meg, 

így a zenekarnak magának kellett elvarázsolnia a néző-

ket. Talán sikerült. 

 

Az ünnepséget a Himnusz eléneklésével kezdtük, me-

lyet 1823. január 22-én véglegesített Kölcsey Ferenc. A 

El kell mondanom, hogy nagyon kellemetlen volt ez a 

segítségkérés számomra, mert pont Tápióság híres ar-

ról, hogy tényleg csak végszükség esetén veszi igénybe 

ezt a fajta segítséget, és mi általában mindent megpró-

bálunk saját magunk megoldani, de Dózsa György utca 

teljes szélességében álló víz látványa igencsak megré-

misztett, és kértem a segítséget. De úgy éreztem, hogy a 

nem megfelelő magatartásunk miatt kellett mozgósítani 

ezen erőket, és ennek nem szabadott volna előfordulnia, 

mert fontosabb dolga is van ennek a szervnek, mint-

hogy a nemtörődömségünk miatt kialakult helyzetet 

kezelje. 

Minekután nem szeretnék több „vészhelyzetet” kihir-

detni – merthogy azt is kellett - , a jövőben nagyon oda 

fogunk figyelni arra, hogy a vonatkozó helyi Rendelet 

előírását, mely szerint minden ingatlantulajdonosnak 

kötelessége az előtte lévő árkot karbantartani,  betartják

-e a lakosok. 

Ennek érdekében az önkormányzat megvizsgál minden 

vízelvezető és szikkasztó árkot, ahol szükséges újra 

kialakítjuk azokat, és rendszeres felülvizsgálattal ellen-

őrizni és kötelezni fogjuk a lakosságot az árkok megtar-

tására és karbantartására. 

Fentiekkel kapcsolatban a tisztelt Lakosság együttmű-

ködését és megértését kérem! 

 

Halasi Anita 

polgármester 

 

műsort Karmanóczki Tünde, Kun Bence és Tóth Alex 

kíséretével Andrási Boglárka, Győrffy-Báthory Zsófia, 

Marsi Eszter, Paulovits Kitti és Tóth Eszter tánca nyi-

totta meg. Az urak néhány közös számmal is színesítet-

ték a programot, a lányok pedig gyönyörű énekhangjuk-

kal ejtették ámulatba a hallgatóságot. Csodálatosak vol-

tak mindannyian! Köszönjük szépen! 

S következett a Szotyola Zenekar. A dobosnak más dol-

ga akadt, így egy vendégfellépőt kellett hívni a színpad-

ra, aki nem más lett, mint Szebelédi Zsolt, a P. mobil-

tól! A zenekar vezetője Zárda Norbert délelőtt felhívott 

és megkért, hogy a zenekar intrójához mondjam bele a 

telefonba, hogy megadom nekik a „leszállási enge-

délyt”, úgyhogy egy zenés, felvezetéssel indult a kon-

cert, melyben engedélyt adtam a Szotyolának, hogy ná-

lunk játszanak. Micsoda szerencse, hogy így döntöttem! 

A koncert bámulatos volt! A gyerekek őrjöngtek, rohan-

gáltak, s láttam, hogy a felnőttek is ütemre dobolnak a 

kezükkel, lábukkal, mosolyogva dudorásznak, habár 

akkor hallották először a ritmust. A Szotyola Zenekar 

interaktívan, a gyerekeket bevonva a műsorba, állandó-

an mosolyogva, bohóckodva, ám mégis minőségi zené-

léssel szórakoztatta nem csak a fiatalokat, de a lélekben 

fiatal felnőtteket is! Jómagam is számtalan alkalommal 

éreztem a késztetést, hogy felszaladjak a színpadra és 

együtt énekeljem a dalokat a profikkal. Mindenki sze-

rencséjére ez nem történt meg. Köszönöm a remek elő-

adást Gyürki Ildikónak, Kőrizs Tündének, Szebelédi 

Zsoltnak, Móczár Lászlónak és Zárda Norbertnek! Biz-

tos vagyok benne, hogy velük is találkozhatunk még 

Tápióságon! 

 

Említést kell még tennem a program támogatásáért a 

Tápióság Pékségnek, valamint munkatársamnak Szántai 

Katalinnak, aki immár sokadszorra készített kiváló mi-

nőségű plakátot a rendezvényre! Köszönöm Kati! 

 Ám tovább is van! 

 

Január 22-re, a Magyar Kultúra napjára szerveztük ösz-

sze az óvodával, iskolával közösen, a Benedek Elek 

meséi alapján készült „Mi van a ládikóban?” című szín-

házi előadást, melyet a Holdfű Színház hozott el hoz-

zánk. Ismét egy megbízható, minőségi előadást sikerült 

találni, melyet a szomszédból, Tápiószecsőről hozott el 

Máté Bernadett és barátnője Strausz Tünde. A darab 

egy élőszereplős bábszínház, mely nem a megszokott 

interaktivitással mesélte el a történetet a gyerekeknek. 

Profi felszereléssel, szép betétdalokkal egy tartalmas és 

tanulságos mesét láthattak a gyerekek. Köszönjük a 

gyönyörű előadást! 

Remélem közönségünkkel és partnereinkkel az év to-

vábbi programjain is találkozunk majd! 

Csanádi Ádám 
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Idén rendhagyó módon, egy héttel hamarabb került sor 
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polgármester 
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 Ám tovább is van! 

 

Január 22-re, a Magyar Kultúra napjára szerveztük ösz-

sze az óvodával, iskolával közösen, a Benedek Elek 
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Csanádi Ádám 
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Kedves Olvasó! 
Egy felhívás erejéig újságunk átemel egy újságcikket, a Tápiómenti 2 Hetes 2000. szeptember 14-én megjelent 

számából. A felhívást a cikk után találják. 

Nyolc évtized után derült ki 

Gyimesbükkön nyugszik a sági honvéd 

Tápióságon, a templom előtti emlékművön olvasható 

Hanti István honvéd neve, aki 1892-ben a Tápió-parti 

faluban született, s 1917-ben halt meg „valahol” az 

első világháborúban. A harmincas években Budapestre 

költözött fia és családja több évtizeden át a közeli teme-

tőben egy felirat nélkülii sírhantot ápolt azt remélve, 

hogy nagyapjuk ismeretlen helyen lévő sírját is ápolja 

valaki. A három unoka tavaly a Hadtörténeti Levéltár 

közreműködésével tudta meg, hol van az apai nagyszülő 

sírja. Röviddel később felkeresték a történelmi Magyar-

ország észak-keleti határán, a mai Románia területén 

lévő gyimesbükki temetőt, s kopjafát állítottak a hősi 

halált halt Hanti István emlékére. 

A történetet a három unoka egyike, Hanti Vilmos – 

egyébként a Magyarországi Gyermekbarát Mozgalom 

és a Civil Fórum elnöke – írta meg lapunknak, aki fel-

idézte a „találkozás” előzményeit. Eszerint a Hanti-

gyerekek szülei Tápióságon látták meg a napvilágot, s 

rokonaik többsége is a Tápió-vidéki településen él. A 

szülők a harmincas években Budapestre mentek dolgoz-

ni, ahol családi házat építettek. Ágnes, László és Vilmos 

már ott született. „Kiskoromban – írta levelében Hanti 

Vilmos – többször nyaraltam Tápióságon, s büszke vol-

tam nagyapámra, mert a templom előtti emlékművön 

másokkal együtt ott áll a neve. Ugyanakkor nagyon saj-

náltam, hogy nekem nem lehet nagyszülőm, mivel az 

utolsó 6 éves koromban halt meg az anyai ágról. Pest-

lőrincen a családi házunk szomszéd utcájában lévő te-

metőben édesapánk vezetésével 1989-ig – haláláig – 

névtelen sírhantot ápoltunk. Tavaly, édesapánk halálá-

nak 10. évfordulója előtt fordultam a Hadtörténeti Le-

véltárhoz, meg tudják-e mondani, hol nyugszik nagy-

apánk. Hamarosan megérkezett a válasz…” 

„Kérésére közöljük, hogy hozzátartozója, Hanti István 

népfelkelő (1892. Tápióság) az első világháborúban 

1917. június 21-én Stanislau település közelében, az 

1467. magassági ponton gránátlövés következtében hősi 

halált halt. Nevezett 1917. június 22-én Gyimesbükk 

katonai temetőjében helyezték öröknyugalomra.” 

A három unoka idén húsvétkor felkereste a temetőt. Ab-

ban nem reménykedtek, hogy a sírt megtalálják, de 

megemlékezésül elhelyeztek a nyughelyen egy kopjafát, 

amelyet Vargyason készített Sütő Gábor. A kopjafára 

egy kis réztáblát helyeztek, amelyet Budapestről vittek s 

Tápióságon szenteltettek fel a katolikus atyával. A réz-

táblán ez áll: Hősi halált halt Hanti István emlékére. 

1892 Tápióság, 1917 Szlatina. Állíttatták unokái: Ág-

nes, László, Vilmos Budapestről. 

 

FELHÍVÁS! 
 

Ne hagyjuk elveszni emlékeinket!  
Az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára emlékeztünk két éve. Amennyiben Ön bármilyen emlékkel, 
történettel, fényképpel rendelkezik, nagyszülője, dédszülője elmeséléseiből az I. világháború idejéből, kérjük, 

keressen fel minket, hogy megörökíthessük, s továbbadhassuk az utókornak! 
Továbbá várunk még az 1956-os forradalommal kapcsolatos emlékeket, történeteket, fényképeket és családi 

relikviákat is lefényképezés, másolás, megörökítés céljából. 
 

Ki más mondhatná el unokáinknak, ha nem mi? 
 

Elérhetőségek: Csanádi Ádám, 2253, Tápióság, Papp Károly utca 56., 
telefon: 30/703-44-50, 29/465-936, email: tapiosagkonyvtar@gmail.com 

A következő ÚjSág március 4-ig az 
üzletekbe kerül.  

Cikkek leadási határideje: február 26. 

A gyimesbükki látogatásán a három testvér a temetőben 

több magyar tiszt sírkövét is felfedezte, amelyek eléggé 

ápolatlanok, elhanyagoltak voltak. Úgy vélték: a Ma-

gyarország ezeréves határánál található temető, a Rákó-

czi vár meglévő romjaival szemben nagyobb figyelmet 

érdemelne az anyaország részéről. Ezért Hanti Vilmos 

levelet írt a HM illetékes osztályának, nyújtson segítsé-

get a sírok rendbetételéhez. A Hadtörténeti Intézet és 

Múzeum Központi Irattárának szervezetében működő 

Hadisírgondozó és Honvéd Hagyományőrző Osztály – 

amely a korábban működött Hadisírgondozó Iroda he-

lyett alakult meg – romániai területi referense sajnálat-

tal közölte: Románia és Magyarország között a hadisí-

rok rendbetételéről, gondozásáról jelenleg sincs kor-

mányközi egyezmény, noha az előkészületek már hosszú 

évek óta folynak. Így a határokon túli sírok rendbehoza-

talához a HM egyelőre közvetlen segítséget nem tud 

nyújtani. A tárca annyit tehet, hogy a kinti magyar társa-

dalmi, kulturális és egyházi szervezetek, valamint az ön-

kormányzatok figyelmét felhívják a helyzet tarthatatlan-

ságára. 

A három Hanti testvér – mint Vilmos írta – úgy véli: a 

végső megemlékezéssel tartoztak nagyapjuk, az egy éves 

korától félárva édesapjuk emlékének, családjuk, rokon-

ságuk, de a Tápió – vidéki emberek emlékének is. 

Forrás: http://hantivilmos.hu/ 
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PROGRAMAJÁNLÓ 

Kedves Olvasó! 
Az alább közölt listán a sportcsarnokban, a könyvtárban, a településen és a településünk közreműködésével is meg-
valósuló programok szerepelnek. A programtervezet még képlékeny, egyes események elmaradhatnak, illetve ki is 

bővülhet a naptár, érdemes mindig figyelni a település forgalmas pontjain kihelyezett plakátokat! 
 
Február  13.  Közmeghallgatás 
   18.  Alsós farsang  
   19.  Felsős farsang, 8. o. disco 
   20.  MTK Öregfiúk—Tápióság focimeccs 
Március  8.  Gyermekszínház – A kis herceg 
   15.  Megemlékezés az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra 
   19.  Húsvéti kézműveskedés 
   30. de. Vers- és prózamondó verseny, alsósok  
   ?  Író-olvasó találkozó 
Április  4. de.  Vers- és prózamondó verseny, felsősök  
   4.  Bicskei csata (Tápióbicske és Nagykáta közti csatatéren) 
   9.  Előrehozott magyar költészet napja 
   9.  Iskolabál 
   23.  IV. Rétesfesztivál 
   29.?  Föld napja (iskolai program) 
   30.  Anyák napi készülődés 
   ?  A sülysápi Mesés Óvónők legújabb mesejátéka 
Május  7.  Sportnap Olimpikonokkal 
   13/14 . Fülemülék éjszakája 
   27.  Óvodai ballagás 
Május vége,június eleje  Gyereknap 
     Fogathajtó-verseny, lovasnap és Ügyességi ErőbajnokSág, főzőverseny 
Június  6.  Nemzeti összetartozás napja  
   18.  Iskolai ballagás  
   24. 17.00 Tanévzáró ünnepség  
   24-26. II. Vasszamarak Fesztivál 
Július   11.  Mamma Mia! a Madách Színházban (Minden jegy elkelt!) 
Augusztus  20.  Falunap 
   21.  III. Tápiósági Tuning Találkozó 
Szeptember  1.  Tanévnyitó 
   10-11. Tápiófeszt (Nagykáta) 
   24.  Szüreti felvonulás és bál 
   30.  Magyar népmesék napja 
Október  2.  Búcsú 
   6.  Megemlékezés az aradi vértanúkra 
   22.  Nemzeti Ünnep, ’56-os megemlékezés 
   29.  Őszi kézműves foglalkozás 
November  12/19.  Ovibál 
   26.  Adventi koszorúkészítés 
December  3.  Sportbál 
   18.  Adventi kézműves vásár és hangverseny 
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Odútakarítás 
 

December 31-én a fagyos szilveszteri délelőttön sort 

kerítettünk a Tápióság határába elhelyezett odútelep 

kitakarítására. A 3 főből álló lelkes csapattal (Tóth Gá-

bor, Tóth Dániel, Unghváry Róbert) elvégeztük az odú-

telep szakszerű takarítását, a 2014 decemberében létesí-

tett költőtelepen 20 db B típusú odú, 2 db szalakóta köl-

tőláda és 2 db vércseláda lett elhelyezve. A vércseládá-

kat nem vették igénybe a madarak, hiszen a természet-

védelmi területen számos varjúfészek rejtőzik, amelyet 

a vércsék előszeretettel használnak. 

 

A B típusú és szalakóta odúk mindegyikét elfoglalták a 

területen élő egyedek, és mindben sikeresen lezajlott az 

első illetve néhány esetben a másodköltés is, emellett 

külön meglepetésként ért minket, hogy a januárban ki-

helyezett szalakótáknak szánt nagyméretű költőládákat 

a tavasszal visszatérő madarak elfoglalták, és sikeres 

költést végeztek benne. Ezek a fiókák megjelölésre ke-

rültek. A látványos gólya és szalakótagyűrűzés kereté-

ben összesen 10 fióka kapott jelölőgyűrűt. A szalakóta 

hazánkban fokozottan védett, vörös listás faj, természet-

védelmi értéke 500 000 forint. 

 

A B típusú odúkat a mocsárréten költő széncinegék, 

kékcinegék és mezei verebek foglalták el. A takarítás 

során több- a madarakat és fiókáikat veszélyeztető- hul-

ladékot találtunk, ilyenek a kaszáláskor széthagyott bá-

lamadzag és a széthagyott horgászzsinórok illetve ha-

sonló kötöző anyagok. 

 

Az odúk kitakarítása közben szemünk elé tárult a réten 

zsákmányt kereső kékes rétihéja hím, az egy-egy szitáló 

nagy őrgébics, táplálékra leső egerészölyvek és a terüle-

ten téli vendégeinek a fenyőrigóknak és süvöltőknek 

népes csapatai. 

  

       Sári Gergő 

A Tápió-vidék természeti értékei 

Január 29-én, Antalicz Csaba a Tápió-vidék Természeti Érté-

keiért Közalapítványtól (www.hajtapartja.hu), valamint Vidra 

Tamás a Duna-Ipoly Nemzeti Park képviseletében előadást 

tartott az iskola diákjainak a Sportcsarnokban. Előadásukban 

a Tápió-vidék természeti értékeit mutatták be, részletesen 

kitérve az élővilágra és a növényzetre. A Sportcsarnok galéri-

áján kiállítást is rendeztük erre az alkalomra, melyen például 

Gódor Miklós fotóit is megtekinthetik az érdeklődők. 

Miklós a Tápió-vidék és a Gödöllői dombság területén fotóz-

za főleg a madarakat. Képeivel több díjat is nyert már, példá-

ul A GDF-SUEZ Az Év Természetfotósa 2014 fotópályázaton 

A madarak viselkedése kategóriában I. helyet ért el. Fotóit 

megtalálják még a http://gmiklos.blogspot.hu/ weboldalon, 

illetve a díjnyertes fotót a könyvtárunkban is megtekinthetik 

Az év természetfotói - Magyarország 2014 c. albumban. 

A kiállítást előre láthatólag február 12-ig biztosan megtekint-

heti a nagyérdemű. 

 

fotó: Tóth Dániel, Sári Gergő 

Labdarúgó szakosztály 
 

Röviden a 2015/2016-os őszi szezonról. 

Az őszi bajnoki szezont, felnőtt csapatunk a Megye II. 

Osztály Pest megye Keleti csoportjának 12. helyén zárta. 

A magasabb osztályban történő szereplés, megnöveke-

dett feladatokat és kiadásokat generált a sportkör életé-

ben. 

 

A nyár folyamán (júniustól) elkezdtük az utánpótlás csa-

pataink szervezését, megalakítását. Rövid időn belül si-

került U14-es csapatot (20 fővel) és U19-es csapatot (18 

fővel) létrehoznunk. Ez az állandó, igazolt játékosaink 

létszáma. Ezzel párhuzamosan elindítottuk az OTP Bo-

zsik Programunkat is az U13-as és U11-es korosztályok-

ban. 2016-ban a megnövekedett igények miatt óvodai 

U7 és alsós U9 csapatot is szervezünk. Az óvodai prog-

ramunkat február első hetében szeretnénk elindítani. 

Jelenleg 4 edzővel dolgozunk, ebből három foglalkozik 

az utánpótlással. 1 fő testnevelő tanári végzettséggel, 

1 fő UEFA “D” kategóriás képesítéssel rendelkezik. 

Edzőink térítési díj nélkül látják el feladatukat. 

 

A 2015/2016-os szezon tavaszi idényére az alapozást, 

TÁPIÓSÁGI KÖZSÉGI SPORTKÖR 
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2015 a változás éve! 
Közeledvén az év vége felé, családommal, barátokkal, 

szomszédokkal elgondolkodtunk milyen is volt 2015! 

Abban mindannyian egyet értettünk, hogy bekúszott 

életünkbe a változás, valami emberi. Lassan azt vettük 

észre, hogy programok, rendezvények szerveződnek, 

kapkodjuk a fejünket mikor, hol és mi történik?! Azt 

éreztük, ebben az évben mindenki találhatott magának 

szórakozási lehetőséget. Voltak gyerekeknek, fiatalok-

nak és idősebbeknek is rendezvények, fesztiválok, bá-

lok, színház, stb... Az év végén a karácsony közeledté-

vel Mikulás csomagot kaptak az iskolás, óvodás gyere-

kek az Önkormányzattól, a 70 év feletti nyugdíjasok és 

a gyermekvédelmi támogatásban részesülők pedig 

pénzbeli juttatást, végül a rászorulók tüzelőtámogatást 

kaptak. Persze nem szabad elfelejteni, hogy közben 

komoly munkák is folytak, pl. csatornázás, parkosítás 

és végre a Papp Károly út is járható! 

 

Ez úton szeretném mind jómagam, családom és a falu 

lakói nevében megköszönni Polgármesterünknek, vala-

mint a Képviselőtestületnek, hogy ígéretükhöz híven 

OLVASÓINK ÍRTÁK 

már január első hetében elkezdtük. Nincs sok idő a pi-

henésre, mivel a bajnokság már február végén elindul. 

Felnőtt csapatunk a felkészülést az MLSZ által kiírt 

“Futsal7vége” téli teremlabdarúgó bajnokságon kezdte 

meg. 

A február 24-ig tartó átigazolási szezont, szeretnénk 

minél hatékonyabban kihasználni. Sajnos vannak távo-

zóink, akiknek pótlásáról gondoskodnunk kell. A veze-

tőség koncepciója az, hogy elsősorban helyi fiatalokkal 

kívánjuk erősíteni csapatunkat - amihez nagy reménye-

ket fűzünk -, hiszen szükség lesz egy olyan “gerinc” 

kialakítására, ami hosszútávon biztosíthatja a sikeres 

szereplésünket a bajnokságban. Tervünket mindenkép-

pen sági fiatalokkal kívánjuk megvalósítani 

 

Asztalitenisz szakosztály 
 

Ping-pongosaink az évet, a december 30-án megrende-

zett meghívásos versennyel zárták. A Sportcsarnokban 

Albertirsa asztaliteniszezőit láttuk vendégül. 

 

Továbbra is várjuk azon helyi fiatalokat, kevésbé fiata-

lokat, lányokat, fiúkat, akik a mozgás öröméért, vagy 

esetleg komolyabb szinten is szeretnének megismer-

kedni az asztalitenisszel. Ennek érdekében, illetve ezt 

elősegítendő az Asztalitenisz szakosztály a közeljövő-

ben nyílt napot szervez. (A pontos időpontról tájékozta-

tást fogunk adni.) 

 

Sportkörünk folyamatosan figyeli az aktuális pályázati 

kiírásokat, és a sikeres működés érdekében pályázata-

ink beadásra is kerülnek. 

 

Ahhoz, hogy továbbra is megfelelő színvonalon tud-

junk működni, minden segítségre szükségünk van. Ah-

hoz, hogy a helyi fiatalok továbbra is ilyen szép lét-

számmal szerepeljenek a sportkörben, javítanunk kell a 

körülményeken, és minőségi felszerelésekkel, sportesz-

közökkel kell felszerelnünk az egyesületet. 

 

EHHEZ KÉRJÜK A HELYI  

VÁLLALKOZÓK, ÉS TENNI AKARÓK 

SEGÍTSÉGÉT! 
Bármilyen formában, és bármilyen módon. 

Köszönettel: 

Toldi Miklós 

 

egy élhetőbb, szerethetőbb TÁPIÓSÁGOT mutattak 

meg nekünk! 

Persze ne feledkezzünk meg azokról sem, akik a gépe-

zet fogaskerekeiként működtek együtt, hogy mindez 

megvalósulhasson. Legyenek akár önkormányzati dol-

gozók, közfoglalkoztatottak, vagy a civil lakosság, 

munkájuk ugyanolyan fontos és értékes! 

 

2016-ra sikeres, eredményekben gazdag munkát kívá-

nok! 

Brajercsik Tímea 

 

MEGLEPETÉS! 

Kézzel fogható meglepetésben volt részük a 70 éven 

felülieknek. Hihetetlen, ilyen még nem volt, egyszerűen 

nem akartuk elhinni! Köszönet érte a Polgármester asz-

szonynak és a képviselő testületnek! 

 

Ezeknek az embereknek nagy részük kisnyugdíjas, mert 

olyankor lettek nyugdíjasok, amikor a nyugdíjszámítás 

nagyon kedvezőtlen volt, a keresetük töredékét kapják 

nyugdíjként. Nagy részüknek nyugdíjfizetéskor a szám-

lák rendezése, gyógyszereik kiváltása az első dolguk, a 

maradékot pedig igyekszenek beosztani, nem dőzsölnek 

és koruk ellenére még mindig gondolnak a holnapra. 

Vannak köztük egészségesek, kissé betegek és súlyo-

sabb betegek is, de nagyon helyesen mindenki egysége-

sen kapott a meglepetésből. Ezek az emberek nem kér-

nek, mert szégyellik, és lám, kérés nélkül kaptak! Re-

méljük máskor is gondol rájuk a hivatal. 

Még egyszer köszönjük! 

Eredményekben és egészségben gazdag újévet kíván 

vezetőinknek és a hivatal dolgozóinak, 

     egy 70 éven felüli. 

 

Minden jó ha a vége jó 

December 19-én Maczó Sándor ismét fogatos bált szer-

vezett. Sok fogatos társával búcsúztak el az óévtől, aho-

va minket nyugdíjasokat is meghívott. Volt köztünk 

idősebb, fiatalabb nyugdíjas, no meg a sok ifjúság. Na-

gyon jó volt a hangulat, senkit nem zavart a lakóhely és 

kor szerinti különbség, a zene mindenkit összehozott. 

Jól éreztük magunkat, köszönjük! 

A folytatás, a már megszokott adventi hangverseny 

csak még szebbé tette az év végét. Azt is mondhatnám, 

hogy az István a király előadás volt a mércéje. Ugyan-

olyan színvonalasan végezte mindenki a munkáját. A 

templom meghitt csendje még szebbé varázsolta az 

egész estét. Nagyon megható volt Pester Attiláné bú-

csúzása, igaz, ő maga volt a leginkább meglepődve, de 

nagyon színvonalasra sikerült kollégái és diákjai, vala-

mint polgármester asszony köszöntése. Megköszönve 

magam és mindazok nevében, aki csak szereti és tiszte-

li, további erőt, egészséget, boldog nyugdíjas éveket 

kívánunk! Reméljük a közösségi élettől nem távolodik 

el továbbra sem! 
Elkezdődött az Újév! 

A január 23-án megtartott Maszkabálba ismét meghí-

vást kaptak a nyugdíjasok, amit szívesen elfogadtak. 

Volt jelmezben idős és fiatal, apáca, bohóc, mentős, 

orvos, repülőtiszt, stewardess, cowboy, tengerész, ka-

lóz, varázsló, hupikék törpikék. Kár, hogy a meghirde-

tett jelmezverseny elmaradt, így mindenkit fel se ismer-

tünk, de nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy 

beöltözött. A hangulatot a zenekar jól alakította, a kö-

zönség pedig vevő volt rá. Most sem számított a kor-

osztály, mindenki együtt tudott mulatni, a tombola csak 

tovább emelte a színvonalat. Köszönjük a szervezőknek 

és mindenkinek, aki fáradtságot nem kímélve igyeke-

zett, hogy a vendégek jól érezzék magukat! 

Tóth Lajosné 
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meg. 

A február 24-ig tartó átigazolási szezont, szeretnénk 

minél hatékonyabban kihasználni. Sajnos vannak távo-

zóink, akiknek pótlásáról gondoskodnunk kell. A veze-

tőség koncepciója az, hogy elsősorban helyi fiatalokkal 

kívánjuk erősíteni csapatunkat - amihez nagy reménye-

ket fűzünk -, hiszen szükség lesz egy olyan “gerinc” 

kialakítására, ami hosszútávon biztosíthatja a sikeres 

szereplésünket a bajnokságban. Tervünket mindenkép-

pen sági fiatalokkal kívánjuk megvalósítani 

 

Asztalitenisz szakosztály 
 

Ping-pongosaink az évet, a december 30-án megrende-

zett meghívásos versennyel zárták. A Sportcsarnokban 

Albertirsa asztaliteniszezőit láttuk vendégül. 

 

Továbbra is várjuk azon helyi fiatalokat, kevésbé fiata-

lokat, lányokat, fiúkat, akik a mozgás öröméért, vagy 

esetleg komolyabb szinten is szeretnének megismer-

kedni az asztalitenisszel. Ennek érdekében, illetve ezt 

elősegítendő az Asztalitenisz szakosztály a közeljövő-

ben nyílt napot szervez. (A pontos időpontról tájékozta-

tást fogunk adni.) 

 

Sportkörünk folyamatosan figyeli az aktuális pályázati 

kiírásokat, és a sikeres működés érdekében pályázata-

ink beadásra is kerülnek. 

 

Ahhoz, hogy továbbra is megfelelő színvonalon tud-

junk működni, minden segítségre szükségünk van. Ah-

hoz, hogy a helyi fiatalok továbbra is ilyen szép lét-

számmal szerepeljenek a sportkörben, javítanunk kell a 

körülményeken, és minőségi felszerelésekkel, sportesz-

közökkel kell felszerelnünk az egyesületet. 

 

EHHEZ KÉRJÜK A HELYI  

VÁLLALKOZÓK, ÉS TENNI AKARÓK 

SEGÍTSÉGÉT! 
Bármilyen formában, és bármilyen módon. 

Köszönettel: 

Toldi Miklós 

 

egy élhetőbb, szerethetőbb TÁPIÓSÁGOT mutattak 

meg nekünk! 

Persze ne feledkezzünk meg azokról sem, akik a gépe-

zet fogaskerekeiként működtek együtt, hogy mindez 

megvalósulhasson. Legyenek akár önkormányzati dol-

gozók, közfoglalkoztatottak, vagy a civil lakosság, 

munkájuk ugyanolyan fontos és értékes! 

 

2016-ra sikeres, eredményekben gazdag munkát kívá-

nok! 

Brajercsik Tímea 

 

MEGLEPETÉS! 

Kézzel fogható meglepetésben volt részük a 70 éven 

felülieknek. Hihetetlen, ilyen még nem volt, egyszerűen 

nem akartuk elhinni! Köszönet érte a Polgármester asz-

szonynak és a képviselő testületnek! 

 

Ezeknek az embereknek nagy részük kisnyugdíjas, mert 

olyankor lettek nyugdíjasok, amikor a nyugdíjszámítás 

nagyon kedvezőtlen volt, a keresetük töredékét kapják 

nyugdíjként. Nagy részüknek nyugdíjfizetéskor a szám-

lák rendezése, gyógyszereik kiváltása az első dolguk, a 

maradékot pedig igyekszenek beosztani, nem dőzsölnek 

és koruk ellenére még mindig gondolnak a holnapra. 

Vannak köztük egészségesek, kissé betegek és súlyo-

sabb betegek is, de nagyon helyesen mindenki egysége-

sen kapott a meglepetésből. Ezek az emberek nem kér-

nek, mert szégyellik, és lám, kérés nélkül kaptak! Re-

méljük máskor is gondol rájuk a hivatal. 

Még egyszer köszönjük! 

Eredményekben és egészségben gazdag újévet kíván 

vezetőinknek és a hivatal dolgozóinak, 

     egy 70 éven felüli. 

 

Minden jó ha a vége jó 

December 19-én Maczó Sándor ismét fogatos bált szer-

vezett. Sok fogatos társával búcsúztak el az óévtől, aho-

va minket nyugdíjasokat is meghívott. Volt köztünk 

idősebb, fiatalabb nyugdíjas, no meg a sok ifjúság. Na-

gyon jó volt a hangulat, senkit nem zavart a lakóhely és 

kor szerinti különbség, a zene mindenkit összehozott. 

Jól éreztük magunkat, köszönjük! 

A folytatás, a már megszokott adventi hangverseny 

csak még szebbé tette az év végét. Azt is mondhatnám, 

hogy az István a király előadás volt a mércéje. Ugyan-

olyan színvonalasan végezte mindenki a munkáját. A 

templom meghitt csendje még szebbé varázsolta az 

egész estét. Nagyon megható volt Pester Attiláné bú-

csúzása, igaz, ő maga volt a leginkább meglepődve, de 

nagyon színvonalasra sikerült kollégái és diákjai, vala-

mint polgármester asszony köszöntése. Megköszönve 

magam és mindazok nevében, aki csak szereti és tiszte-

li, további erőt, egészséget, boldog nyugdíjas éveket 

kívánunk! Reméljük a közösségi élettől nem távolodik 

el továbbra sem! 
Elkezdődött az Újév! 

A január 23-án megtartott Maszkabálba ismét meghí-

vást kaptak a nyugdíjasok, amit szívesen elfogadtak. 

Volt jelmezben idős és fiatal, apáca, bohóc, mentős, 

orvos, repülőtiszt, stewardess, cowboy, tengerész, ka-

lóz, varázsló, hupikék törpikék. Kár, hogy a meghirde-

tett jelmezverseny elmaradt, így mindenkit fel se ismer-

tünk, de nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy 

beöltözött. A hangulatot a zenekar jól alakította, a kö-

zönség pedig vevő volt rá. Most sem számított a kor-

osztály, mindenki együtt tudott mulatni, a tombola csak 

tovább emelte a színvonalat. Köszönjük a szervezőknek 

és mindenkinek, aki fáradtságot nem kímélve igyeke-

zett, hogy a vendégek jól érezzék magukat! 

Tóth Lajosné 
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Lezárult az ovi belső
felújítása!

Az óvodabál bevételéből 
évről-évre újítgatjuk az 
óvoda csoportszobáit.
Önkormányzati
támogatással a mosdók is 
felújításra kerültek.

Íme, néhány fotó!

Óvónők

JANUÁRI ÉS FEBRUÁRI PROGRAMOK
Január 22. és 29. Fogászati szűrővizsgálat 
Január 28. kirándulás autóbusszal Budapestre a  

MINIPOLISZBA. 
Február  09. kedd Farsang 
Február  17. szerda 09.00 órakor ellátogat óvodánkba 

az Ákom-Bákom Bábcsoport, akik színvonalas 
műsorainak már több ízben adtunk otthont.

Szülői értekezlet:
Kiscsoport I.  február 1.  hétfő 16.00 óra
Kiscsoport II.  február 3.  szerda 16.00 óra
Középső csoport  február 4.  csütörtök 16.00 óra
Nagycsoport  február 2.  kedd 16.00 óra

Állandó programok:
 Minden kedden logopédia
 Minden szerdán hittan
 Minden második csütörtökön:
  Szabadidős tevékenység:
  kézműveskedés - néptánc - drámajáték

Februárban induló programok, melyekre várjuk lelkes 
óvodásaink jelentkezését:

OVIFOCI és játékos angolnyelv.

ÓVODAI HÍREK

A TÁPIÓSÁGI 
GÉZENGÚZ 
ÓVODA HÍREI


